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Sovint sentim que I'escola podría ser -i hauria de ser
ho- un deis edificis fonamentals al voltant deis quals gira
I'activitat urbana. No només perque li confiem la formació
deis joves i, d'aquesla manera, és prolongació de la vida
domestica, sinó també perque tenim I'esperan~a que a les
seves insta¡'¡acions es produeixi el contacle ciutada necessari
per a la integració i la relació social, on es pot arribar a un
Ilenguatge comú, imprescindible per a qualsevol debat o
recerca d'entesa i d'acord social.
Si podem considerar que qualsevol edifici es deu al teixit
del qual forma part, en el cas de les conslruccions escolars
aixb és tan fonamental que en certa mesura la seva relació
oberta i flexible amb la societat a que pertany esta en funció
de la seva manera de situar-se.
Els centres docents es poden concebre com a motors
d'organització, d'estructuració i de cohesió urbana i social.
Aixi mateix, poden servir com a impulsors de construccions,
estímul per a la rehabilitació i transformació d'edificis
existents. Una renovació de I'escola passa per realitzar
edificacions amb plantejamenls ambientals especial s, on
sostenibilitat, ús eficient de recursos, condicionament natural,
manteniment assumible, flexibilitat, etc. siguin quelcom més
que paraules. L'escola -en el sentit ampli del terme, en qué
reconeixem tant la institució docent com I'edifici que I'acull-,
ha de suposar un indret d'innovació educativa, social i
arquitectonica.
La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les
IlIes Balears, juntament amb I'IBISEC i el COAIB i amb
la coHaboració de la UlB, ha organitzat aquesles 1 Jornades
sobre Arquitectura Escolar, amb la intenció de fomentar
la informació, la reflexió i el debal sobre el model de
centres eseolars i el seu proeés de projeele i eonstrueció,
basant-se en exemples histories reeents, en I'estudi
eomparaliu d'altres models naeionals i inlernaeionals i en
I'experiencia d'anys anteriors de la nostra propia Comunital
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9:00> PRESENTACIÓ
Hble. Sr. Francesc Fiol Amengual, conseller
"
d'Educació I Cultura del Govern de les I1les Balears.
Sr. Federico Climent Guimera, president de la
Demarcació Mallorca del COAIB.

9:30> l'arquitectura escolar de la modernitat
La innovació pedagogica ha estat el motor de les
profundes transformacions en la configuracio de
I'espai escolar. L'arquitectura del Moviment Modern
va fer efectiu el programa de reforma amb I'aportació
deis seus ideals. Els models de la modernitat i el seu
reflex mitjan~ant alguns exemples significatius de
I'arquitectura escolar madrilenya.
Sr. FrancIsco Burgos Ruiz
Doctor al'quitecte i professor titular de Projectes a l' ET5A
de Madrid. Autor de la tesi "Las nuevas escuelas madrileñas.
Fundamento, desarrollo y modernizaci6n del espacio escolar
en Madrid".

10:30> Model pedagogic i espai arquitectiJnic
Els models pedagogics generen espais arquitectonics.
Repas deis models des de la República fins avui dja.
lnfluencia del moviment de renovació pedagógica
Rosa Sensat.lnfluencies de les lIeis d'educació a les
construccions escolars. Projectes arquitectonics i
pedagogia activa: aules obertes, possibilitats de
recuperació de models anteriors i evoluci6 deis
actuals.
Sra. M. Antonia Pujol Maura
Pedagoga i professora del Deparlament d'Organilzaci6 i
Didactica de la Un\vers!tat de Barcelona

11:30> DESCANS
12:00 > l'experiencia en la renovació i ampliació del parc
escolar catalil
Ideari i criteris suggerits per la Conselleria d'Educació
de la Generalitat de Catalunya durant els anys 80.
Reflexió sobre la seva valldesa o la seva possible
evolució. Valoració de projectes constru'lts.
Sr. Josep Benedito i Rovira
Arquitecte I exproressor de Projectes de I'ETSA del Valles.
Particípa en la planificaci6 i projectes de centres escolars
els anys 85-92 i centres universitaris els anys 1993-2004
a Catalunya.

13:00> Criteris per a la construcció i transformació de
centres escolars
Adaptabilitat i flexlbilitat en les construccions
escolars. TIpologia. Possibilitats de creixement. Aules,
espais de relació, accés i circulació. Relació amb
I'espai exterior i amb la cilJtat. Sistema constructiu.
Condicionament térmic, acústic I lumínic.
Manteniment i rehabílitació.
Sr. Agustí Mateas Duch
Arqultecte, professor de projectes a I'ETSA del Valles í
autor de nombrosos estudis en coHaboraci6 amb el
Departament d'Educaci6 de la Generalitat de Catalunya,
en els quals es reflexiona sobre la renovaci6 del parc escolar
catala. Realitza nombrosos projectes d'edificis escolars
durant la seva vida professional.

14:00> DESCANS
16:30 > Models de centres educatius a la comunitat
educativa de Torslanda (Goteburg)
Els edificis escolars i la seva influencia en
I'aprenentatge. Models de construcci6 d'acord amb
les condicions climatiques i el context social de
Suecia.
Sra. Ewa Hansell-Waldensted
i Birgtita Ahlbel'g
Responsable de creaci6 i admlnistracló de centres escolars,
i Birgtita Ahlberg, directora d'un centre de Secundaria a
la comunilat educativa de Torslanda (Goteburg).

Sr. Pere Pujol i Paulf
Doctor arquitecte i professor de Projectes a I'ETSA Vallés.
Autor de nombroses lnvestigacions sobre Ilespal escolar
(redacci6 de normativa, desenvolupament de sistemes
constructius, esludis sobre el mobiliari, etc.l. Des de 1977
aplica les conclusions d'aquests estudis a la construcci6
de centres escolars.

Sr Manuel Enríquez Jirnénez
Arquitecte i coordinador del Pla d'Habilalges Bioclimatics
de Navarra; ponent a diversos cursos sobre arquitectura
bioclimAlica i temes mediambientals.

13:00> Integració de les instaHacions en I'arquitectura
escolar CEIP Gitanjali, Badalona (Catalunya)
Sr, Albet't Salazar Junyent
Arquitecte, membre d'AIA (AcUvitats i ¡nstal'lacions
Arquitectóniques), experl en instaHacions, en especial en
sistemes d'eslalvi energetic i altres sistemes innovadors en
I'edificaci6, amb apl icaci6 tant en els seus projectes com
en la col·laboraci6 amb nombrosos arquitectes.

19:30> Preguntes, comentaris i finalització
de la primera jornada

14:00> DESCANS

JORNADA
26/11/2004

9:00> Arquitectura i pedagogia
La tradici6 educativa a Catalunya. L'impuls deis
moviments pedagogics i la influencia de I'arqultectura
a les diferents epoques. L'experiencia a les escales
Timbaler del Bruc, Garbi, Sant Jordi, Thau, etc.

16:30

Algunes referimcies constru"'des a les Balears els
darrers anys
CP Son Ferriol: Antonio Forteza, Francisco Piza i M.José
Duch. -lES Damia Huguet (Campos): Antonio Barcel6 i
Bárbara Balanz6. - lES Bendinat: Ignacio Salas, Santiago
Fiol, Gabriel Sastre, Lucena, Mayol i P. Vil legas. - lES
San! Agusti i lES Sanl L1oren~ de Salafia: Osear Canalfs.
- CElP Alcúdia: Sandra Piñelro, Jaime Vidal j Joan Soler.

19:30> Preguntes, comentaris i finalització
de la segona jornada

SI'. Josep M Martorell Codina
Arquitecte; amb O. Bohigas i D. Mackay produeix, sota la
firma MBM, una abundant obra, destacant aqur les seves
fructiferes incursions en I'arquitectura escolar.

17:30> Model de centre i models de gestió a les IIIes
Balears
Instruccions i recomanacions per a la redacció de
projectes de centres escolars a la CAl B.
Sra. Pilar Mesquida Jaume
Arquilecte, cap del Serve! d'Obres, Projectes 1 Supervisió
de la Consellerla d'Educaci6 i Cultura.

10:00> Estrategies i criteris bioclimatics en edificis
escolars. Alguns exemples propls.
Sr Guillermo Yáñez Parareda
Doctor arquitecte i professor de Projectes a I'ETSA de
Madrid. Expert en arquitectura bioclimatica i autor de
diverses publicacions sobre el tema.

18:00> DESCANS

JORNADA
27/11/2004
10:00 I
14:00 > Visita a diferents centres escolars

11:00 > DESCANS
18:30> El model educatiu i el model arquitectonic
Escala i territori. Localització, el solar de I'escola.
E15 edificis escolars. Criteris d'organítzació espacial.
Aspectes particulars de cada nIvel1 educatlu. Canvi
d'ús o multlús de I'edifici escolal: Reutilització
d'edificis.
Criteris arquitectonics de I'ediflcl escolar. L'escola
a I'aire Iliure.

11:30 > Projecte Solaritza't, sol per a les escoles
Greenpeace-1DA E

12:00 > Mecanismes i sistemes d'estalvi energetic. Centre
Integrat de Formació Professional de les Energies
Renovables
Reforma d'edifici existent, antigues duanes TIr. Navarra.

Preu d'incripció: 30 €
- S'otorgara diploma d'assistencia per part de la
Consellería d'Educaci6 i Cultura del Govern de les
IIles Balears ¡del COAIB.
- S'esta tramitant la concessió de crédits academics
per part de la UI B.

