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AUTOCONSTRUCCIÓN

Espacio exterior aberto ao barrio.
Aproveitando a cuberta da pista deportiva, 
aparece unha zona de xogos que serve 
tamén como praza pública nun barrio 
necesitado de espacios comúns abertos.
Os tres lucernarios sirven tamén de 
elementos de xogo.

Plantéxanse dous accesos, un para 
educación infantil e outro para educación 
primaria. Ámbolos dous conflúen no 
vestíbulo principal vinculado o corpo de 
administración e o do comedor.

COMEDOR

Peza central entre o vestíbulo principal e a 
praza exterior. Debido á súa posición, é 
fácilmente accesible para todos os alumnos.
Proxéctase con cociña educativa para unha 
didáctica complementaria.

Nun nivel superior sitúanse dúas das aulas 
especiais evitando a contaminación acústi-
ca no resto das aulas.

ADMINISTRACIÓN E ANPAS

Na parte central do complexo educativo, e 
vinculado a ámbolos dos accesos, sitúase o 
programa de dirección e administración do 
centro.

Parte do mesmo permite accesos exteri-
ores independentes como a sala para as 
ANPAS.

Aulas con orientación excepcional que 
buscan a iluminación natural e a venti-
lación cruzada.

O volumen constitúe un socalco que 
delimita un ámbito propio para as funcións 
de hortas, areeiros, e demáis espazos 
infantis.

A aula componse da peza central pechada, 
con un espazo cuberto e descuberto 
exterior hacia o patio.

Espazo exterior como ámbito fundamental 
de relación e sociabilidade. Proxéctase 
zonas diferenciadas en función das activi-
dades a desenvolver, sexan xogos creativos, 
hortas, espazos deportivos e áreas para 
autoconstrucción.

O arbolado e as gradas e topografías 
artificiais, acotan os distintos ámbitos.

Baixo o volume das aulas de educación 
infantil, sitúanse estos dous espazos de 
gran superficie abertos o espacio de xardín.
Entre os dous aparecen os vestiarios, 
aseos, e servizos comúns.

INSTALACIÓNS

O corpo de instalacións sitúase en posición 
central, no eixo vertebral das circulacións, 
baixo a torre vertical dos aseos, favorecen-
do un eficiente funcionamento.

Espacio de biblioteca con dobre acceso, dende 
o interior do colexio e tamén dende a praza 
aberta permitindo desta forma o uso pola 
comunidade en horarios independentes.

Unha dobre altura de fachada permite a 
iluminación natural da planta inferior.
As fachadas están configuradas de forma que 
permitan a permeabilidade visual cruzada.

Peza estratéxica do conxunto. Parcialmente 
soterrada permite conectar polo súa parte 
inferior e superior as distintas cotas do 
colexio.
Volume non calefactado que se comunica 
directamente co patio exterior e o xardín.
Conta cun acceso independiente desde o 
exterior para facilitar o seu uso autónomo.
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