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Planta Baixa
Nivell +13.30 /14.25 

E.1/3oo. 
1. Educació Infantil
1.1 Aules infantil (x6) 
1.2 Lavabos 
1.3 Aula psicomotricitat 

2. Educació Primària
2.1 Aules primària (x4) 
2.2 Aula desd / reforç 

4. Serveis Comuns: Administració
4.4 Secretaria 
4.11 AMPA 
4.12 Consergeria 

5. Serveis Comuns: Altres
5.1 Sala gran gimnàs 
5.2 Escenari 
5.3 Magatzem  
5.11 Menjador 
5.14 Instal·lacions 

6. Espais Exteriors
6.1 Aules exteriors infantils 
6.2 Zona de jocs infantil 
6.3 Zona de jocs prim. / sec. 
6.4 Pista poliesportiva 1  
6.5 Pista poliesportiva 2 
6.6 Área bicicletes 

213.50 m2

 33.30 m2

  28.10 m2  
 238.00 m2

 19.80 m2

 90.60 m2

 148.00 m2

 503.70 m2

 32 x 44 
13.3 x 22.4 

 85.50 m2

Nau Biblioteca. Al centre 
de l’escola, ajuda a distribuir les 
circulacions al seu voltant.

Secció Transversal, per Nau de Secundària, Pista poliesportiva gran i Nau de Primària. E.1/3oo. 

Nau Primària. 
Amb un Hort i un Hivernacle al seu terrat.

Nau Infantil. 
Les primeres que s’identifiquen 
quan arribem des del Parc.

L’escola Cal Maiol s’ubica dins el que havia estat el gran recinte de Can Batlló, de fet incorpora una antiga nau que 
va pertànyer a aquest recinte industrial. El conjunt de naus que s’han mantingut a aquest lloc ofereixen un ambient 
diferenciat per la homogeneïtat del seu material de construcció ceràmic, grans finestrals, patis i passatges peatonals 
entre construccions de poca alçada. La nova escola es presenta en continuïtat amb el caràcter i el passat de Can Batlló, 
amb la voluntat de posar en valor i de relacionar-se amb aquest context immediat que poc a poc s’està reactivant amb 
nous programes culturals i educatius. L’escola pren força d’aquest passat encara viu: naus d’ensenyança amb patis, pistes 
i jardins de joc, recuperen la memòria d’aquest lloc de construccions que s’agrupen i deixen entre elles espais de 
trobada, d’aprenentatge i d’intercanvi, per créixer jugant i socialitzant.

Naus al parc

Nau Secundària. 

A l’accedir, un vestíbul de quatre plantes 
d’alçada deixa veure les seves grans mides 
originals.

Generació d’energia 
centralitzada

SUP. CONSTRUIDES TOTALS
Institut escola 
Nau infantil
Nau Primària
Nau secundària 
Nau biblioteca
Porxos  

Centre de treball de neteja
Personal
Aparcament vehicles
Zona tècnica  

Espai parcs i jardins

5,191.60 m2

346.60 m2

1,317.00 m2

2,976.00 m2

429.00 m2

123.00 m2

3,820.90 m2

778.90 m2

1,620.00 m2

1,422.00 m2

618.50 m2
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Nau Secundària,
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