
1. CUINA 
Sala on estava ubicada la cuina de l’escola els 
darrers anys del seu funcionament. L’espai està 
dividit per un arc de poc més de metre i mig.

2. ESCALES A LA CISTERNA
Replà cobert per una volta rebaixada 
i escales que baixen a la cisterna 
que emmagatzema l’aigua del pou.

3. MAGATZEM
Espai actualment utilitzat com a magatzem agrícola 
per les tasques dels camps que envolten el recinte. El 
sostre està construït amb voltes de mocador sostenta-
des sobre arcs de mig punt.

4. RAMPA I ESCALES EXTERIORS
Accessos en PB a la galería nord-oest cons-
truïts per als discapacitats que ocupaven 
l’escola als darrers anys d’ús de l’edifici. 

5. DE PROFUNDIS/ENTRADA ACTUAL
Sala antigament útilitzada per els monjos com 
a avantsala del menjador, on es realitzaven 
oracions abans de cada àpat. Actualment és 
l’entrada principal a l’edifici. Una de les parets 
conté un mosaic dels pares camils.   

6. REFECTORI
Sala destinada al menjador del convent. 
A una de les parets hi ha un petit balconet 
que presideix la sala.

7. CUINA I REBOST
Espai on els monjos es preparaven els àpats i 
enmagatzemaven els aliments. Com la resta de sales 
renaixentistes de la façana sud, el sostre està format 
per voltes d’aresta.

8. SAGRISTIA
Sala prèvia a l’església on els monjos i els 
sacerdots es preparaven i guardaven els 
utensilis i la roba per a resar.

9. SALES DE SERVEI
Sales ocupades recentment per a l’adminis-
tració de l’escola. Els sostres estan formats 
per una volta central de mocador amb dos 
arcs de mig punt a banda i banda.

10. PASSADÍS
Espai central de comunicació situat entre 
les sales de servei i el claustre. Està 
cobert per una volta de rebaixada.

11. GALERIA
Espai que comunica les aules de l’ala 
nord-oest amb l’ala central. Es caracteritza 
per tenir uns grans finestrals orientats al 
pati i a Oest.

12. QUADRES
Antigues quadres. Tenen un accés directe 
des de l’exterior i els sostres són de volta de 
mocador amb arcs campanells. La sala està 
dividia en 2 parts i una d’elles també conté un 
mosaic similar al de l’entrada.

13. ESGLÉSIA
És la construcció més antiga del convent. la 
primera capella data del s.X i s’hi han anat 
fent actuacions al llarg del temps. Actualment 
es troba en bon estat de conservació.

15. PASSADÍS
El passadís de la P1 és igual que al 
de PB però la meitat del sostre ha 
estat canviat per fer l’accés a la P2.

21. GRANER
L’espai de sotacoberta de l’edifici aixecat a 
l’extrem sud-est era utilitzar com a graner. 
Actualment està en un estat de degradació 
bastant important.

14. CLAUSTRE
El claustre és una construcció de 2 pisos amb planta 
irregular, amb l’ala oest més llarga (6 arcs i 5 la resta). 
Al centre hi ha una cisterna. Es troba en mal estat de 
conservació, la vegetació ha ocupat bona part de l’es-
pai central i alguna volta de la P1 fins i tot ha cedit.

16. BIBLIOTECA
Sala on estava ubicada la biblioteca del convent. Més 
recentment s’utilitzava com a gimnàs de l’escola. Està si-
tuada just al damunt de les quadres i segueixen el mateix 
mètode constructiu.

18. SALA POLIVALENT
Sala multiús de l’escola cobert amb sostre de 
bigues metàliques i volta ceràmica, com a la resta 
d’estances d’aquesta ala del monestir. Té obertu-
res a sud i sud-oest.

19. AULES ESCOLA
A continuació de la sala polivalent actual hi han 
les sales on es feien les classes. Antigament hi 
havien les cel·les dels monjos, amb la qual cosa té 
obertures aparellades a la façana sud (cada parella 
de finestres corresponia a una cel·la).

20. GIMNÀS
A l’extrem est de l’edifici hi trobem una sala que 
s’utilitzava com a petit gimnàs per l’escola.

22. SOTACOBERTA ESPAI CENTRAL
Era l’espai de les golfes. Les cobertes estàn fetes 
amb cavalls de fusta, bigues i llates per canal i 
teula àrab i es troben en molt mal estat. El pavi-
ment, fet d’empostissat de fusta sobre rastrells 
també està molt deteriorat

23. SALA LLUERNARIS
És un espai que comunica l’ala central amb l’ala 
sud. Disposa de dos lluernaris a banda i banda. 
Els sistemes constructius son els mateixos que 
l’espai central.

24. PASSADÍS
El passadis central que comunica les diferents 
dependències de la planta segona on dormien els 
postulants.

25. COBERTA CLAUSTRE
Les cobertes del claustre estàn en molt mal estat. 
Estan fetes de  bigues de fusta reforçades amb 
tirants, llates, rajola i finalment les teules. Recent-
ment s’hi ha injectat poliuretà per evitar que es 
deteriorin encara més.

26. AULA EXTREM OEST
Aula polivalent amb obertures a nord, sud i oest.

27. CEL·LES 
La planta segona està dividida en petites cel·les on 
dormien els postulants. Cada cel·la disposa de una 
petita finestra orientada a sud.

28. AULA EXTREM SUD-EST
Sala exactament igual al gimnàs de la planta 
primera. Una de les finestres està tapiada.
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PLANTA SOTERRANI

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

La primera planta està partida en 2 nivells degut a les diferents etapes constructives, la qual cosa planteja un problema d’accessibilitat evident (70cm de diferència entre els 2 forjats). Pel què fa a les estances, estan en bon 
estat ja que fins fa relativament poc s’utilitzaven com a aules. A l’ala Sud hi ha la possibilitat de aconseguir una sala completament lliure simplement suprimint els envans de separació actuals, ja que en les remodelacions 
de la segona meitat del s.XX es va fer el sostre nou mitjançant biguetes metàl·liques i revoltó ceràmic que travessen transversalment la nau. Pel què fa a la galeria central, el sostre presenta un estat més deficient i s’hauria de 
reforçar. En les últimes obres de remodelació es va suprimir una part de la volta de la part central per construir l’accés a la P2.

A la planta segona, com en la primera, també hi ha un problema de desnivells entre forjats (en aquest cas 120cm). La necessitat de fer les cobertes noves també permetria disposar de un espai lliure en tota la planta.

La planta baixa està formada per 3 ales en forma de H: l’ala principal conté les dependències més importants de l’edifici, com el de profundis, el refectori i la sagristia, totes elles es mantenen en un bon estat de 
conservació; L’ala central, que separa el claustre del pati Oest; i l’ala nord, que per una banda tanca el clasutre ajuntant-se practicament amb l’entrada de l’església, i per l’altra, s’obre una galería amb uns grans 
finestrals.

La planta soterrani, s’obre en semisoterrani cap a l’oest en forma de U. Actualment és un espai residual destinat a magatzem d’eines del camp. La presència d’una rampa construïda per a l’accés dels disminuits 
talla la connexió entre l’edifici i els camps.


