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MÒDUL HABITACIONAL

Escala 1:25

Sistema d’agregació

Planta

Estratègies

Materialització

FUSTA D’AVET FUSTA DE ROURE BANY COM A CAIXA TIPOLOGIA DE CUINA CAPÇALERA LLIT IL·LUMINACIÓ DESCANSSEPARACIÓ D’ESPAIS

S’han dissenyat dues habitacions tipus, una simple que disposa de 
bany, dormitori i espai d’estar i una altre que a més disposa de cuina 
i menjador. Podem entendre com que un d’aquests mòduls té forma 
de “L” i l’altre forma de “T” i segons com els ordenem un derrera l’altre 
podem generar un tipus d’habitació o laltre. Aquesta flexibilitat 
d’agregació ens permet adaptar-nos perfectament a la longitud de 
cada ala del monestir, així com ajustarnos a les obertures existents.

A nivell de planta, a l’hora de crear els mòduls habitacionals, s’han 
tingut diversos aspectes en compte. 
El primer aspecte es l’organització i modulació dels espais en el sentit 
transversal del ala del monestir, fent-la coincidir amb l’estructura a la 
planta segona.
El segon especte es la identificació de tota una zona en el sentit longi-
tudinal destinada a instal·lacions, ja siguin banys o cuines, i una altre 
zona d’estinada al dormitori i zona d’estar.
En el sentit longitudinal també s’ha treballat el passadís d’accés a 
aquestes habitacions, despleçant el bany cap a fora de forma que 
crea una seqüencia de volums sortints que permeten tenir un espai 
de transició entre el públic i el privat que també es pot aprofitar per 
generar un espai d’estar.
Cal destacar també que a l’hora de dissenyar les habitacions s’ha 
tingut molt en compte l’accessibilitat per tal de que les persones que 
formen part del centre ocupacional puguin dur a terme les tasques 
de manteniment.
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SERVEIS
Es crea tota una franja on es situen els espais humits 
de les habitacions. Aquest espai serveix com a coixí 
entre l’espai privat i el públic.

DORMITORI

SISTEMATITZACIÓ D’ESPAIS
Els diferents espais necessaris dels mòduls es generen a 
base de la repetició d’una crugia. Les habitacions 
simples estan formades per 2 d’aquestes crugies. 
Simplement afegint una crugia més podem integrar 
l’espai de cuina/menjador dins de l’habitació. En el cas 
de P2 aquesta crugia coincideix amb l’estructura de la 
coberta.
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ESPAI PÚBLIC

ESPAI PRIVAT

PASSADÍS
Mitjançant el desplaçament dels banys s’aconsegueix 
una seqüencia de retranquejos al passadís que ens 
permeten donar dinamisme i generar un espai de 
transició entre l’espai públic i l’espai privat. En alguns 
casos aquest espai es pot aprofitar per generar un 
espai d’estar comú.

ESPAI DE TRANSICIÓ

PASSADÍS
Donat que la majoria de tasques de manteniment de 
l’hotel la duran a terme les persones membres de la 
Fundació Santtomàs, s’han dissenyat les habitacions 
perquè siguin totalment adaptables i així poder 
facilitar la seva feina.


