LÍMITS I ACCESSOS

Els nens i els joves necessiten deixar enrere el viatge amb cotxe fins a l’escola i sentir el camí
d’entrada com una transició de sensacions. Des d’allò caòtic, sensorialment desequilibrat i
sobrestimulat món exterior a l’harmònic, relaxat, segur, tranquil i màgic món de l’escola.

El gest que fa l’escola
quan arriben els nens
és d’una abraçada
càlida i plena de
tendresa
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LEGIBILITAT
Els nens i els joves necessiten diversitat d’espais per construir la seva identitat personal i la
seva identitat grupal.
Espais púbics on relacionar-se amb els altres, comunicar-se i construir aprenentatges en
grup.
Espais privats per la introspecció, la interioritat i la connexió amb un mateix

Nens. Entorn introvertit, amb

Adolescents. Entorn extrovertit on

predomini de les formes orgàniques,
que transmet seguretat i calma.

predominen formes cartesianes, que
conviden a la investigació i a la superació
de reptes

.

Gest de desplegament per cada edat
(infantil, primària, secundària)
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EXTERIORS
Els nens necessiten espais centrals i espais perimetrals:
o
o

Espais oberts per jocs d’activitat social.
Espais reduïts per jocs que fomenten la imaginació, la curiositat i la invenció.

L’aula ideal és a l’aire lliure, en contacte directe amb la naturalesa.

Un refugi per tot tipus
de jocs. Un espai
exterior que genera
reptes,
aventures
i
estimulació.
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CIRCULACIÓ
La circulació es realitza a través d’una passarel·la que acompanya el moviment circular de
l’espai central permetent una continuïtat visual, intensificant les relacions i creant espais
de pas, descans i contemplació.
Les interaccions es produeixen en els passadissos.

Grada central i espais de
reunió col.lectius.
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ESPAIS COMUNS I RACONS
Espais centrals, espais amplis i flexibles i espais perimetrals.
Aules compactes i àmplies per activitats grupals amb espais separats per activitats individuals,
l’estudi i la imaginació.
Els nens passen més del 50% del seu temps en el seu món interior, ple d’imaginació i de fantasia.
És allà on processen i relacionen tot allò que perceben en el món real. Necessiten espais on
desenvolupar aquestes fantasies i trobar-se amb el seu món interior.
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FLEXIBILITAT
L’edifici circular està pensat com una agrupació modular amb un grau de flexibilitat que permet
certa adequació a diferents maneres d’utilitzar les aules.
L’espai d’activitats es pot ampliar o reduir segons les necessitats.
Semblant a un escenari teatral, l’adaptabilitat ofereix un potencial creador. Els espais predefinits
neguen als nens l’oportunitat d’imaginar i crear.

31

LLUM I FOSCOR
Els diferents tipus de llum per diferents activitats i edats.
El moviment del sol produeix una constant i subtil varietat que manté el cervell despert. Sense ell,
els nens no es mantenen atents durant molt de temps. Aquesta és una de las raons per les quals
la llum sigui fluorescent.
o Molta llum: joc, activitat, intensitat.
o Mitja llum: estat passiu, somiar despert, descansar.
o Ombra: seguretat, poca exposició.
o Llum clara: atenció mental, bona pel treball intel·lectual.
L’orientació nord-sud és la millor orientació per les aules doncs permet aprofitar la llum del nord,
uniforme i tènue, perfecte per treballar i la llum càlida del sud que pot controlar-se amb
proteccions solars o elements reflectants.
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TECNOLOGIA ECOLÒGICA I SOSTENIBLE
Estructura en fusta de pi i avet procedent dels Pirineus.
Materials reutilitzables i reciclables, amb certificació PEFC que assegura la gestió sostenible
dels boscs.
Aïllants naturals i de proximitat, a base de llana d’ovella, fibra de fusta i cotó.
Cuidada selecció de paviments, pintures i recobriments .
Reducció significativa de la petjada de CO2 de la construcció.
Sistema de ventilació mecànica de doble flux que assegura una adequada renovació de l’aire
amb filtres d’aire que protegeixen de la brutícia, del pol·len i de les partícules de l’exterior.
Materials i acabats lliures de components orgànics volàtils (VOC).

Escola Inspira BCN

§

Construcció tradicional

Certificacions:
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BIOCLIMATISMO

CAPTACIÓ SOLAR

AÏLLAMENT

Aplicació del sistema solar passiu per
hivernacle adossat al sud: al mur que dóna
al migdia se li incorporen espais vidriats
habitables que milloren la captació de calor
durant el dia, reduint las pèrdues de calor
cap a l’exterior.

Un molt bon aïllament de l’embolcall és
beneficiós tant a l’hivern com a l’estiu.
Les parets exteriors, la coberta i la solera
han de tenir una baixa transmitància
tèrmica.

VENTILACIÓ MECÀNICA I CREUADA

OMBRA

Permet una bona qualitat de l’aire interior i
estalvia energia. A la casa passiva, almenys
un 75% del calor des de l’aire de sortida es
transfereix a l’aire fresc de nou per mitjà
d’un intercanviador de calor. Ventilació
creuada natural de les aules mitjançant la
ubicació d’obertures a nord i sud.

Capacitat per regular la temperatura de
l’interior de l’aula orientada a est, sud
o oest. S’aplicarà un aleró com a
protecció solar en el sud i làmines a est
i oest.
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ESCOLA SANA

ETS ALLÒ QUE RESPIRES
El sistema de ventilació mecànica de doble flux assegura una adequada
renovació de l’aire en tots els espais durant el dia i la nit. Els filtres de l’aire
protegeixen de la brutícia, del pol·len i de les partícules de l’exterior. Els
materials i acabats utilitzats estan lliures de components orgànics volàtils
(VOC), permetent gaudir d’aire net i fresc cada dia.

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)
L’aplicació d’estratègies de reducció de les emissions de components orgànics
volàtils resulta fonamental per garantir la qualitat de l’aire. Aquestes estratègies
passen per l’adequada selecció de materials en el disseny de l’edifici, una gran
responsabilitat per tots els tècnics i professionals que intervenen en el procés de
disseny, construcció i funcionament de l’edifici.

MATERIALS NATURALS
Revestiments interiors amb materials naturals, utilització de pintures ecològiques
fetes amb olis vegetals i sense dissolvents (PNZ, Livos, Naturhaus, Biofusta, Biofa,
Ecoquimia), fustes naturals sense pintures, aïllaments amb fibres naturals i
paviments de parquet natural.
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PLÀNOL PLANTA 0

PLÀNOL PLANTA 1
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VISTES DE SECCIÓ I ALÇAT
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RECREACIONS EN 3D
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