
Bloc 19. Nou institut escola i centre de treball i neteja Cal Maiol al recinte de Can Batlló                                                                                                                    bosc 1
Can Batlló, un gran Parc verd i equipat.

La millor sostenibilitat és no construir.
Aprofitar els edificis existents per encabir els usos que són 
necessaris.
Col·loquem el programa escolar dins el volum existent, en 
l’esquema habitual proposat pel Departament d’Ensenyament: un 
passadís central amb aules a banda i banda. L’escola infantil amb 
les aules orientades a sud, cadascuna amb el seu propi pati; la 
resta en els altres nivells amb aules a nord i a sud, aquestes amb 
una protecció de gelosia ceràmica en continuïtat amb el material 
original.

El volum es perllonga amb la mateixa mida, forma i material per 
encabir tot el programa.

Aquesta és la manera d’ocupar el mínim espai possible del 
recinte.
El gimnàs es col·loca en un volum baix sota una coberta que 
pren la mateixa mida que l’escola a l’altra banda de la parcel·la 
i així afegir ordre al lloc. Una mica semienterrat per passar més 
desapercebut. Resolt amb els mateixos materials ceràmics.
Aquesta coberta també allotja la rampa de baixada a la planta 
soterrani on s’ubiquen el centre de treball de neteja i, allunyats el 
màxim possible de l’escola.

Entre les dues peces un gran bosc, profusament vegetat amb 
arbres autòctons i gramínies sense manteniment, funcionarà com 
un coixí sonor tan per l’escola com pel propi recinte. Uns clars 
en aquest bosc deixaran espai per les pistes. Els dies que s’obrin 
les tanques, l’espai es fondrà amb el parc i permetrà el pas de 
vianants i l’accés dels veïns al recinte.
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La gelosia ceràmica aporta llum i protegeix les aules, donant continuïtat a les textures existents
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Els forats existents es conserven i donen una certa aleatorietat a la façana, i es perllonguen amb gelosia ceràmica per protegir la resta de la finestra de les aules. Es mantenen elements com l’escala, els baixants, les cornises, els dintells, no tan sols de l’edifici patrimonial sinó també del seu annex.
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