
La topografia és un factor bàsic a l'hora de
projectar els edificis. S'ha respectat tota la
topografia existent dels carrers per tal de no
modificar aquest i només afectar el terreny de
l'àmbit del projecte.
El casal de dia i la residència es col·loquen en
un sol bloc, a la part alta de la parcel·la a cota
138, separats del vial existent.
L'escola Bressol se situa a la part baixa de la
parcel·la a cota 132 aconseguint una relació
indirecte - visual, amb la residència d'avis.

ESQUEMA IDEA PROPOSTA

ESTAT ACTUAL VS PROPOSTA

REFERÈNCIES

individual

individual

doble

topografia modificada nova edificació

0-1 anys
residents totals: 78

1-2 anys 2-3 anys 2-3 anys

total nens: 44

zona bruta

zona neta

En l'estat actual veiem un gran desnivell en
tot l'àmbit de la parcel·la, fet que provoca un
estudi del projecte enfocat a donar resposta a
aquesta topografia tan exigent. L'estudi de la
secció transversal és bàsic a l'hora de tractar
el projecte.

En le proposta s'omplen les terres d'aquest
forat amb les successives excavacions
necessàries per a col·locar l'edifici residencial
per a la tercera edat i el casal de dia.

ESQUEMES DE LA PROPOSTA

La disposició dels dos edicicis permet ventilació creuada en pràcticament tots els espais. Uns
dels requisits bàsics de l'escola Bressol és una bona il·luminació natural i una ventilació dels
espais fàcil i constant. Gràcies a les 4 façanes de l'escola, i a la col·locació de lluernaris,
aquest requisits es compleixen amb escreix..
Les dues façanes de la residència i el casal, així com la separació del vial secundari, la
ventilació creuada en tot l'edifici es realitza sense cap problema.

S'ha prioritzat la bona il·luminació de l'escola, orientant les aules a SUD, amb uns grans voladís per tal de
minimitzar l'impacte de la radiació solar directe, i s'han col·locat totes les sales d'administració, professorat,
cuina, etc a NORD, amb il·luminació no directa.
Els grans lluernaris permeten l'entrada de llum difosa a tots els espais de l'edifici.
L'estratègia seguida en la residència de la tercera edat és la de col·locar totes les sales comunes i públiques a
sud-est, per tal d'aprofitar la llum del matí. Tots els espais privats (habitacions, consultes etc) estan orientades a
sud-oest, aprofitant la llum del migdia - tarda.

L'aparcament de l'escola Bressol es situa a
les successives cotes, acabant a la cota 128.
D'aquesta manera es minimitza l'afectació
visual d'aquest espai.

Sup cons: 1.398
Nº places: 140
3 unitats (1-2-3 anys)
Relació directe entre
sala polivalent, aules,
pati exterior
Clara diferència entre
zona bruta, zona neta.
Els trobem en edificis
separats

Guarderia la Pineda
Hidalgo Hartmann

Esoleta els molinars
Javier Garcia - Solra Vera

Sup cons: 1.112
Nº places: 122
6 unitats (2-2-3 anys)
Els espais intemitjos
entre aula i els espas
de reunió conformen
les zone polivalents.
Espais tallers de vidre
(millor control i
connexió visual). Murs
sense arestes.
Poc contrats entre
espai brut i espai net
(aules).

Escuela infantil
Larrazarquitectos

Sup cons: 1.519
Nº places: 84
4 unitats (2-3-3 anys)
Gran espai central amb
doble altura obert a
Sud-Est per tenir una
il·luminació difosa en
tot l'espai de l'escola.
1 Administració com a
filtre de soroll
2 Espai central
polivalent
3 Aules
4 Pati exterior
Espai central com a
carrer o lloc de trobada,
reunió, espera...
L'espai interior pot
funcionar com a pati
exterior per quan la
situació climatologica
no permeti poder anar
al pati exterior.

Residencia de ancianos Alcácer do Sal
Aires Mateus Arquitectos
Portugal

Care home
Sergison & Bates
Bélgica

Home for Senior Citizens
Peter Zumthor
Switzerland

relació indirecte
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