
CASA BLOC

La situació incial és la de 4 edificis de procedència diversa:

EDIFICI A

És la construcció a destacar dins la parcel·la d'estudi, un edifici catalogat dels anys 20, l'antiga masia Els

Carasses, que l'any 1931 fou inaugurada com a escola i que fou un dels pilars de la renovació pedagògica a

la ciutat de Barcelona. També cal destacar el jardí protegit que hi ha davant de l'edifici. Aquest queda

exclòs de l'àmbit d'intervenció. Actualment és utilitzat com a àrea d'esbarjo pels alumnes.

AMPLIACIÓ A DUES LÍNIES

EL CONCURS

S1

EDIFICI B

Es tracta de la primera ampliació del col·legi, duta a terme a principis de la dècada dels 70 del segle

passat per ampliar la capacitat del centre amb 8 noves aules.

EDIFICI C

En 1991 es va dotar el centre d'un gimnàs obra de l'arquitecte Ricard Ballcells Comes, que a més va

reformar la planta baixa de l'edifici B per a construir-hi els vestuaris.

EDIFICI D

Es tracta d'un pavelló esportiu municipal que compta amb una pista de bàsquet i els serveis mínims per a

la pràctica d'aquest esport.

DETECCIÓ DE LES NECESSITATS BÀSIQUESS2

L'àmbit d'intervenció engloba l'àmbit no ocupat pel jardí. L'objectiu és ampliar el programa educatiu a dues

línies, centralitzant l'aulari infantil i usos administratius a l'edifici A, remodelar l'edifici B on s'hi ubicaran

les aules de primària i gimnàs. Per tal de dur a terme la proposta, es detecten les necessitats bàsiques

amb les que l'edifici d'ampliació haurà de comptar:

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L'HORA DE DEFINIR LA PROPOSTA

CONNECTIVITAT

La proposta d'ampliació de l'escola genera un espai de connexió entre la masia i el nou edifici. En

aquest espai de relació és on s'hi ubicarà la pista i l'espai d'esbarjo.

FUNCIONALITAT

Es disposen de diversos accessos. El projecte d'ampliació proposa un nou accés unificador que

permiti una circulació des d'un punt mig del recinte. Tot i així es manté l'accés històric i l'accés

des del carrer de la Cinca, per tal d'evitar aglomeracions en hores de sortida i entrada.

ADAPTABILITAT

La col·locació estratègica dels volums crea dos grans espais de zona verda. Els nous volums

s'adapten a la geomètria de la parcel·la i permeten mantindre les visuals entre ells i amb el seu

entorn més proper.

03

02

01

EMPLAÇAMENT. escala 1/1000

A

D

B

C

VISUALITZACIÓ DE L'ENTORN I DETECCIÓ DELS VOLUMS A ENDERROCARS3

JARDINS DE LA CASA BLOC

JARDÍ DE L'ESCOLA

JARDINS DE GATCPAC

EDIFICI D: POLIESPORTIU MUNICIPAL

EDIFICI A: MASIA ELS CARASSES

EDIFICI B. AULARI PRIMÀRIA

EDIFICI C: GIMNÀS

METRO. TORRAS I BAGES

VOLUMS A ENDERROCAR SEGONS CONCURS

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