Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
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.
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
El projecte defineix un carrer interior tangent a l’edifici del pavelló per on es produeix l’entrada i per on s’atravessa
visualment l’edifici, de manera que la façana del pavelló te continuïtat cap a l’interior de la llar d’infants.
Perpendicularment es disposa l’espai del vestíbul que articula els espais de circulació i dona sortida i visuals al pati de
jocs.
Les zones de pas tenen una alçada inferior a la de les altres àrees per lògica d’us i per donar claredat volumètrica a
l’edifici.
L’entrada es produeix per una rampa, sota un voladís que a l’hora recull l’escletxa oberta a la façana del pavelló per
il·luminar l’àrea administrativa. L’altre extrem del carrer és una sortida d’emergència.
En una visió general s’observa que el pla de façana del pavelló fa de suport a dos volums que entren en relació: la
rampa d’accés al pavelló i la coberta del carrer interior de la llar d’infants.
Pel que fa a les alçades, el conjunt manté el criteri de donar major alçada als espais principals (pista i aules) respecte
els d’accés.
Pel que fa a la forma, el cos d’aules adopta la coberta plana per entrar en relació amb l’horitzontalitat de la visera de la
façana principal del pavelló i no la forma corba perquè l’escala del cos d’aules no admet aquesta solució. S’enfatitzaria
al màxim la percepció de conjunt si les cobertes de les aules i del pavelló fossin igualment inclinades.
Les dependències s’organitzen en dues àrees:
L’àrea administrativa es col·loca sota el forjat que defineix el projecte del pavelló.
Atès que l’alçada lliure interior és de 3.00 m., i per tal de poder garantir il·luminació i ventil·lació natural a aquestes
peces, es proposa baixar la cota de tota la llar d’infants 80 cm. respecte la cota del carrer.
Consta d'una sala de reunions propera al vestíbul, un despatx per la direcció del centre uns vestidors amb bany per al
personal i una sala d'usos múltiples.
L’àrea d’activitats es col·loca separada del pavelló, definint un volum independent, tant en planta com en secció.
Consta de 3 aules de 20 alumnes que donen resposta a les necessitats plantejades pel programa. Aquestes s’obren
generosament al pati de jocs buscant la llum de nord i per la part superior amb una obertura molt més controlada
tenen la llum del sud. Això permet il·luminar i ventil·lar de forma creuada. El tram de carrer interior davant de les aules
es converteix en una zona de jocs comuna.
ESTIMACIÓ DE SUPERFÍCIES
Area comuna:
Vestíbul
Pas
Porxos
Area d’activitats:
3 Aules de 20 alumnes
Zona de joc
Area administrativa:
Sala Reunions
Despatx
Vestidors amb banys pel personal
Sala usos múltiples

42 m2 útils
14 m2 útils
25 m2 útils
40 m2/ut útils
55 m2 útils
12 m2 útils
12 m2 útils
12 m2/ut útils
30 m2 útils

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

350 m2

Superfície pati exterior

350 m2

ESTIMACIÓ ORIENTATIVA DEL COST ECONÒMIC DE L’OBRA
Es considera un edifici construït tot ell en planta baixa per a us educatiu, concretament per a llar d’infants, de 350 m2
construïts, a la província de Girona, constituint una testera del pavelló poliesportiu i amb una qualitat d’acabats normal.
El pressupost orientatiu d’execució material de l’obra puja la quantitat de 244.906,20 € (dos-cents quaranta-quatre mil
nou-cents sis euros amb vint cèntims).

Barcelona, 20 de juliol de 2006

Altres consideracions que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte
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Dades sobre el concurs
Nom del concurs / Objecte

Concurs d’una Llar d’Infants

Organisme que convoca el concurs

Ajuntament de Les Planes d’Hostoles (Garrotxa)

Caràcter del concurs

D’idees
D’avantprojectes
De mèrits x
Altres

Tipus de procediment

Obert x
Restringit (per invitació)
Altres

Composició del jurat

Nacional x
Internacional

Naturalesa del jurat

Extern a l’organisme convocant x
Intern a l’organisme convocant x

Crida

Nacional x
Internacional

Resultat del concurs

Data de resolució del concurs

x

Guanyador / 1er Premi
2n premi / 3er premi x
Finalista
Seleccionada
Altres (menció, accèssit, etc.)
15 de setembre de 2006

Dades sobre el projecte
Nom del projecte presentat / Lema

Projecte d’una Llar d’Infants

Autor/Autors UPC

Joan Curós i Vilà – Xavier Ferrer Masip

Altres autors

-
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