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públic, però tancable per garantir la seguretat dels infants.
l'espai amb directament relacionat nens, els i pares els entre reunió 

de o d'espera espai d'un tracta Es vestíbul. el i públic l'espai entre 
L'accés a la llar d'infants es fa per mitjà d'un pati que fa d'avantsala 

les aules i part dels passadissos.
Aquest pati, és l'element principal de l'edifici, el que dona llum a totes
l'exterior 

de tancant-se central, pati d'un voltant al s'organitza d'infants llar La 
i guanyant privacitat.

ESQUEMES

el que facilita la vigilància dels cuidadors.
aules,dues les a fins punts d'aquests qualsevol desde visibilitat millor 

unapermet Això edat. mateixa la de nens de aules dues les entre 
A les aules dels més petits, els serveis i la sala de biberons son compartits
edats 

les segons agrupades aules, les troben es horitzontals barres les A 
dels nens.

sense el professor.
lavabo al d'anar capaços son ja que infants a destinades estan que ja 

Les aules dels nens més grans, de 2 a 3 anys, no comparteixen els serveis, 

Es planteja com a un negoci de gestiò externa. 
dos 
Esta  projectat com a un element de  relació entre l'espai  públic i els 
xamfrà

al propera més parcel·la la de part la a situat està restaurant El 

garantir-ne la privacitat.
obertures al carrer, quedaran protegides mitjançant una gelosia, per 

les així, i Tot adults. els majoritariament seran zona, d'aquesta usuaris 
els que ja carrer, al directe accés amb zona l'unica és professorat, al 

i serveis als destinada la és Bilbao, carrer al situada vertical barra La 

desde l'aula, gràcies a l'envà vidriat que separa l'aula amb el passadís.
supervisaels professorat el que mentre ells, entre relacionar-se poden 

anys, 3 a 2 de nens els on multifuncional, espai un en convertit acaba 
interiors, patis petits obrint-li i alçada donant-li eixamplant-lo, Aquest, 

passadís. d'un través a elles entre conectades aules tres de tracta Es 

FUNCIONAMENT DE LA LLAR D'INFANTS

PROGRAMA - LLAR D'INFANTS

1_Pati de benvinguda

2_Vestíbul

3_Cambra guarda-cotxets

4_Sala múltiple

5_Aula de 0 a 1 any

6_Aula de 1a 2 anys

7_Aula de 2 a 3 anys

8_Cuina i rebost

9_Menjador

10_Bugaderia

12_Despatx de direcció

13_Vestidor del personal

14_Sala instal·lacions
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Superfície pati: 340m

Total construit: 1270m
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FUNCIONAMENT DEL RESTAURANT

 i orientat a sud-est. 

equipaments. 
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Serveis
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  Total construit: 100m

PROGRAMA - RESTAURANT

11_Sala d'educadors

15_Zona de menjador
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