
Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat

Concurs per a la construcció del Grup Escolar Daste

Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça 
web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web.

Premises

Un gran maó ceràmic que recorda la petita peça que ha construït el centre històric de Toulouse.

ESTRATÈGIA D’IMPLANTACIÓ URBANA

Un volum de geometria clara, porós,  flotant per deixar passar l’aire.

1_ El destacat paper que jugarà aquest edifici, junt amb el centre cívic,  de cara a construir un veritable 
espai públic de qualitat (Dalle) suggereix construir un volum pur, clar i de geometria     rotunda  . Capaç 
de configurar un ordre, amb autoritat, al seu entorn.

2_ La connexió dels dos patis de l’edifici amb el passeig per una banda i amb l’esplanada per l’altra ens 
porta a proposar un     edifici     aixecat   que permeti la màxima transparència entre buits de l’edifici i espai 
públic.
El volum, de formigó vermell, es repenja visualment en uns grans volums també de formigó que 
semblen suportar tot el pes de la peça.
Una planta baixa molt més lleugera, de fusta i vidre, permet una relació més amable amb l’espai públic.

3_ La planta baixa fa un gest a l’arribar la cantonada, reconeix l’avinguda i permet una plaça     porxada   
d  ’  accés  , ampliant en aquest punt d’entrada l’espai públic.
Les portes dels 4 accessos es caracteritzaran amb vidres     de     colors   i tenen els seus propis àmbits 
exteriors     diferenciats  . El porxo principal de l’escola maternal a la cantonada; l’accés porxat al pati 
d’elemental i els dos accessos al CLAE des de el passeig Dalle.
ESPAIS INTERIORS
Una escola, més que qualsevol altre arquitectura cal projectar-la des de dins cap a fora.

4_Els interiors de l’escola s’han projectat, al contrari del que és habitual, a partir dels seus buits i 
recorreguts. El procés de disseny ha sigut omplir la parcel·la i anar dibuixant cadascun dels seus buits: 
els dos patis, els passadissos, etc.. 
El dibuix del recorregut recorda els claustres de l’arquitectura monàstica. El pas de vegades passa 
tangent al pati i de vegades per l’interior, construint un ritme i un sentit de passeig.

5_ Cadascuna de les aules té un     àmbit     d  ’  accés     previ  , una mena de vestíbul previ on deixar els abrics, 
a mig camí entre la classe i el passadís, que ajuda a aïllar la classe i afavorir la concentració.

6_La     finestra     de     les     aules     és     baixa  , de l’alçada d’una taula, per permetre les vistes de l’exterior a 
l’alçada dels nens, i es protegeix del sol amb tendals tradicionals, que permeten seguir veient l’exterior 
sense traves i es poden activar automàticament amb sensors.

7_ A la coberta, amb els murs perimetrals prou alts per aïllar-se de l’exterior, es preveu un hort     de   
vegetals (tomàquets, enciams, verdures, etc) que permet organitzar activitats amb els nens i reforçar 
el necessari lligam entre els nens urbans i la natura productiva. 
Des de les torres d’habitatges veïnes, la imatge de l’escola serà la d’un espai verd en continuïtat amb 
les copes dels arbres.

8_ Les escales, col·locades estratègicament, es construeixen amb dos murs paral·lels de formigó 
vermell i un sostre     de     vidre   des d’on serà possible veure el cel cada cop que es pugi l’escala.

9_ Formigó vermell, fusta clara i color groc. Tot l’edifici es construeix amb el mateix formigó     vermell  . 
Les lloses del sostre, texturitzades amb volum, quedaran sempre vistes. Per garantir l’aïllament acústic 
s’utilitzaran absorbents acústics d’escuma de color groc, col·locades estratègicament per protegir la 
calefacció. En planta baixa s’utilitzarà la fusta     clara   per portes i finestres i el color     groc   envairà tota 
l’escola construint el paviment i girant per algunes parets.

Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte
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