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La implantació es defineix des de la ubicació dels volums de l’edificació dins la parcel·la: un volum compacte alineat al carrer consolidat 
de Pablo Iglesias i un volum menor que conté el gimnàs i que defineix l’accés a través de l’espai públic i el porxo. El model tipològic 
plantejat és de caràcter compacte amb un passadís central lluminós i generós, i aules a ambdues bandes.

Un volum econòmic, compacte, flexible i eficient:

Econòmic, per a la seva senzillesa constructiva i els ajustats metres quadrats construïts en relació al programa de necessitats sol·licitat.

Compacte, en quant a que ocupa menys territori i allibera espai de jocs amb mides coherents per a les activitats de lleure, sense espais 
residuals, facilitant el control de l’espai exterior i permetent una fàcil ampliació.

Flexible, els programes docents tenen una mutabilitat important i cada cop més, la operativitat del centre precisa d’una gran flexibilitat, 
tant en planta com en façana, per poder enquibir usos diferents amb mides diferents al llarg del temps.

Eficient, la compacitat ajuda a minimitzar les pèrdues energètiques; la crugia òptima i la construcció en sec són sistemes passius que 
ajuden a reduir la petjada de carboni de l’edifici.

Reducció de la petja ecològica: ús de materials no contaminants, durables i fàcilment reciclables; ús d’energies renovables; sistemes 
de control, gestió de residus i ús de la tecnologia BIM en el procés de projecte i construcció.

Complex escolar de referència: tots els elements i sistemes proposats formen part intrínseca de l’esperit natural i eficient de l’edifici.
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