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PROCÉS PARTICIPATIU. Retorn DPE   

 

REFLEXIONS relacionades amb els espais: 

Aquest document de resposta segueix l’esquema del qüestionari resum del document pedagògic 

d’espais (pdf) tramès per l’equip directiu de l’institut escola Salvador Vilarrasa de Besalú. 

 

1. ESPAIS DOCENTS 

1.1. Aula 

Tractament de les divisions interiors entre aules: 

 

- Es proposa que els espais que es volen vincular es faci a través d’envans plegables mòbils, per 

tal d’aconseguir espais polivalents.  

o aula psicomotricitat + aula complementària + aula de música juntes per formar àgora 

(important l’ordre definit de les aules) 

o Dividir taller ESO en dos espais amb envà acústic mòbil 

o Reforç + desdoblament ESO units amb envà acústic mòbil 

o Desdoblament + desdoblament primària units amb envà acústic mòbil 

o Reforç + reforç primària units amb envà acústic mòbil 

- Es tindrà en compte les propostes anteriors de comunicació entre cicles en la mesura que sigui 

possible, sense incrementar el pressupost. 

- Piques a totes les aules inclòs secundària (clau d’aparell per poder-les tancar) 
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Tractament de les divisions interiors aula/espais de relació: 

 

- Els espais amb doble envà mòbil (psicomotricitat, aula complementària i aula música), que no 

permet la instal·lació de pissarra, farien servir pissarra mòbil. 

- Les consideracions sobre aquest apartat es faran constar a l’encàrrec de projecte perquè sigui 
recollit, en la mesura que sigui possible, en el disseny per l’equip redactor del projecte.  

 

 

1.2. Espais de suport (inclou aules de reforç i des doblament). 

 

- Espais de suport tancats. 
- Les consideracions sobre aquest apartat es faran constar a l’encàrrec de projecte perquè sigui 

recollit, en la mesura que sigui possible, en el disseny per l’equip redactor del projecte. Cal tenir 
en compte el límit de superfície construïda. 
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1.3. Aules Específiques (inclou Laboratori, Taller,  Tecnologia, Música, Dibuix, Plàstica-visuals). 

 

- Es demana el taller partit amb envà plegable mòbil i endolls a les diferents taules. 
- Les consideracions sobre aquest apartat es faran constar a l’encàrrec de projecte perquè sigui 

recollit, sense incrementar el pressupost i en la mesura que sigui possible, en el disseny per 
l’equip redactor del projecte. 
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- Es tindrà en compte la proposta d’unir aula de música i aula de psicomotricitat amb l’espai 

complementari, que aniria al mig. 

- La petició sobre la configuració dels 3 espais units sigui més rectangular que allargada es faran 
constar a l’encàrrec de projecte perquè sigui recollit, en la mesura que sigui possible, en el 
disseny per l’equip redactor del projecte. Dependrà de la configuració estructural de l’edifici. 

 

2. ESPAIS DE SUPORT DOCENT 

2.1. Gimnàs 

 

- On diu primera planta hauria de dir planta baixa. 

- No es construeix gimnàs ja que hi ha el pavelló municipal Els metres que no es fan no es 

recuperen.  

- El menjador es podria ampliar fins a 200 m2 i podria fer la funció d’espai polivalent / sala actes. 
Cal tenir en compte el límit de superfície construïda. S’intentarà donar resposta, sense 
incrementar aquest límit de superfície.  

- Les consideracions sobre aquest apartat es faran constar a l’encàrrec de projecte perquè sigui 
recollit, en la mesura que sigui possible, en el disseny per l’equip redactor del projecte.  
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2.2. Menjador 

 

- On diu primera planta hauria de dir planta baixa. 

- Es plantejarà l’ampliació del menjador a 200 m2. Caldrà revisar la limitació de superfície total 

disponible.  

- Es demana espai sectoritzat fix dins el menjador d’uns 30 m2 amb transparència / visibilitat al 

menjador. 

- La resta de consideracions sobre el menjador es faran constar a l’encàrrec de projecte perquè 

sigui recollit, en la mesura que sigui possible, en el disseny per l’equip redactor del projecte. 
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2.3. Biblioteca 

 

- La superfície per la biblioteca segons el programa de necessitats és de 75 m2. L’ampliació 

demanada no és possible, ja que es tracta d’un espai del centre que es pot fer servir fora 

d’horari escolar, però no es consideraria biblioteca municipal. 

- Aula complementària al costat de la biblioteca. 

- Biblioteca de 75 m2 amb connexió mitjançant envà mòbil acústic amb porta incorporada a aula 

complementària. Ús fora d’horari escolar. 

 
3. ESPAIS RELACIONALS 

3.1. Àgora 

 

- Es tindrà en compte la configuració arquitectònica per atendre la demanda d’espai diàfan. 

- Les consideracions sobre aquest apartat es faran constar a l’encàrrec de projecte perquè sigui 

recollit, en la mesura que la configuració arquitectònica ho permeti, en el disseny per l’equip 

redactor del projecte. 
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3.2. Vestíbul 

 

- Cal preveure dos accessos per horaris d’entrada i sortida. 

- Les consideracions sobre aquest apartat es faran constar a l’encàrrec de projecte perquè sigui 

recollit, en la mesura que sigui possible, en el disseny per l’equip redactor del projecte. 

 

 

3.3 Passos / Circulacions 

 

- Cal tenir en compte que no es pot posar mobiliari als passadissos que puguin entorpir 

l’evacuació. 

- Caldrà preveure ampliacions o recreixements de les zones de pas per poder situar el mobiliari. 

Es farà constar a l’encàrrec de projecte perquè sigui recollit en el disseny per l’equip redactor 

del projecte, en la mesura que sigui possible i sempre que la solució constructiva ho permeti. Cal 

tenir en compte el límit de superfície construïda.  
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4. ESPAIS D’ADMINISTRACIÓ 

4.1. Equip Docent, Professorat i Gestió Administrat iva 

 

- L’espai equip directiu es demana de 35 m2, connectat a una sala de direcció de 10 m2 per una 

porta. 

- L’espai de secretaria-administració, que té arxiu, es demana de 20 m2. 

- Es proposa posar l’espai consell Alumnes prop de l’espai de l’equip directiu per poder atendre 

visites.  

- El despatx de personal extern (10 m2) també associat als espais direcció i consell alumnes (10 

m2). 

- Increment de superfície de l’espai AFA a 20 m2 i reducció espai alumnes a 10 m2. 

- L’AFA ha d’anar vinculat a la biblioteca amb ús fora de l’horari escolar, amb nucli de lavabos 

propi.  

- Es demana que tots els departaments, tant de primària com secundària, estiguin concentrats en 

una mateixa zona juntament amb la sala de professors i despatxos d'administració (direcció, 

secretaria, etc). 

- Es tindrà en compte la petició de sala professorat amb pica. 

- Les consideracions sobre aquest apartat es faran constar a l’encàrrec de projecte perquè sigui 
recollit, en la mesura que sigui possible, en el disseny per l’equip redactor del projecte. 
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4.2. Atenció a la Comunitat Educativa ( Associació Alumnes, Associació Famílies, Espais de 
suport educatiu, Espais de suport per atenció a la diversitat ...) 

 

- Es tindrà en compte la demanda de superfícies dels dos espais. 

- Es proposa posar l’espai d’alumnes prop de l’espai de l’equip directiu per poder atendre visites.  

- Increment de superfície de l’espai AFA a 20 m2 i reducció espai alumnes a 10 m2. 

- L’AFA ha d’anar vinculat a la biblioteca amb ús fora de l’horari escolar.  

 

 

- Els despatxos tutories repartides per cicles. 

- Les consideracions sobre la situació de tots els espais de suport, EE, desdoblament, es faran 
constar a l’encàrrec de projecte perquè sigui recollit, en la mesura que sigui possible, en el 
disseny per l’equip redactor del projecte. 

 

 

- El despatx de personal extern (10 m2) també associat als espais direcció i consell alumnes (10 

m2). 
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5. INSTAL.LACIONS I SERVEIS 

5.1. Serveis 

 

- Serveis sense separació per gènere, tant per alumnat com per professorat. 

- Es demana 1 lavabo a cada aula de P3 i lavabos compartits amb envà transparent per les aules 

de P4 i P5. 

 

5.2. Magatzems 

 

- Es tindrà en compte la demanda de magatzem infantil (10 m2) i magatzem exterior (5 m2)  

- Es proposa incorporar un magatzem per l’hort de 6 m2, dins l’edifici amb accés a l’exterior.  

- Es tindrà en compte la reserva d’espai en espai comú per les guixetes dels alumnes. 

- La resta de consideracions sobre aquest apartat es faran constar a l’encàrrec de projecte perquè 

sigui recollit, en la mesura que sigui possible, en el disseny per l’equip redactor del projecte. 
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6. ESPAIS EXTERIORS 

6.1. Pista 

 

- Es demana que la pista estigui a la zona dels mòduls actuals. 

- Es demana que s’incorporin les grades descrites sigui a la zona de pistes, zona de pati o límit 

amb el pavelló. 

- També cal definir zona de pati amb bancs per activitats més tranquil·les. 

- Caldria preveure caixa endolls amb clau per facilitar les activitats previstes. 

- La resta de consideracions sobre aquest apartat es faran constar a l’encàrrec de projecte perquè 

sigui recollit, sense incrementar pressupost i en la mesura que sigui possible, en el disseny per 

l’equip redactor del projecte. 

 

6.2. Aula Exterior 

 

- Les consideracions sobre aquest apartat es faran constar a l’encàrrec de projecte perquè sigui 

recollit, sense incrementar pressupost i en la mesura que sigui possible i si el solar ho permet, 

en el disseny per l’equip redactor del projecte. 
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6.3. Hort 

 

- Incorporar magatzem polivalent dins el volum de l’edificació amb connexió directa amb l’hort (6 

m2). 

- Faran servir hort exterior al recinte educatiu però es demana que hi hagi un punt d'aigua en el 

supòsit que a la llarga es pugui posar l’hort dins el recinte escolar. 

- La resta de consideracions sobre aquest apartat es faran constar a l’encàrrec de projecte perquè 

sigui recollit, en la mesura que sigui possible, en el disseny per l’equip redactor del projecte. 

 

6.4. Zona de lleure 

 

- Les aules d’infantil s’intenta orientar a sud, amb vinculació directe amb el pati i es genera un 

porxo enfront les aules. Es tindrà en compte la petició de zona per tendals per tenir ombra a 

infantil, dins l’espai disponible. 

- La distribució de les zones de joc i la resta de consideracions sobre aquest apartat es faran 

constar a l’encàrrec de projecte perquè sigui recollit, sense incrementar pressupost i en la 

mesura que sigui possible, si el solar ho permet i sense incrementar el pressupost, en el disseny 

per l’equip redactor del projecte. 

- Incorporar punt de subministrament d’aigua al pati d’infantil. 
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6.5. Porxos 

 

- Pel que fa a la demanda de porxo centralitzat, dependrà de la configuració de l’edifici. El porxo 

que connecta els 2 edificis pot partir el pati. 

- Les consideracions sobre aquest apartat es faran constar a l’encàrrec de projecte perquè sigui 

recollit, en la mesura que sigui possible i sense incrementar superfície, en el disseny per l’equip 

redactor del projecte. 

 

6.6. Accés al centre 

 

- Remetem al document enviat per l’ajuntament 

 

6.7. Mobilitat 

 

- Preveure aparcament per unes 15-20 bicicletes, fora de la parcel·la.  
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Resum 

 

- Per si s'ha de tenir en compte en la senyalització o bé en els panells pel sol (que fan de 

persianes), els colors corporatius del centre són: 

o Color verd clar 

RBB: 169, 180, 4 

CMYK: 37,0,100,10 

PANTONE: 375c 

o Color verd fosc 

RBB: 73, 71, 24 

CMYK: 62,51,100,54 

PANTONE: 581C 

- Pel que fa a la petició del sistema gradulux, se solen posar lames orientables a les finestres. 

- Les consideracions sobre el carrer pare Pujiula és competència de l’ajuntament. 

- Pel que fa al tema de l’únic transformador, es tracta de dos edificis amb dos escomeses i per 

tant, l’escomesa ha de ser independent a l’edifici. A més, caldrà un conveni sobre els consums 

(relatius a l’ajuntament i al departament). 

 

Respecte les consideracions de l’ajuntament: 

- Cal tenir en compte que l’edifici està protegit. Des de l’ajuntament es proposa mantenir edifici 

històric + ampliació anys 60 i treure nucli escala nou. Proposen enderrocar menjador i mantenir 

l’edifici annex al menjador com a consergeria. 

- La biblioteca hauria de connectar amb el vial Lluís Companys. 

- Les actuacions urbanístiques han d’anar a càrrec de l’ajuntament (eixamplament de voreres). 

Caldrà desafectació del solar de la zona d’actuació proposada a l’entrada principal del centre. 

- Intentar mantenir les 4 entrades d’acord amb el plànol adjunt de l’ajuntament. 

- Biblioteca de 75 m2 amb connexió mitjançant envà mòbil acústic amb porta incorporada a aula 

complementària. 

- Pista incorporada al pati sense sectorització 
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Valoració d’espais i superfícies proposats de modif icació en el DPE 
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