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([HUFLFL(4 punts)
En un barri d’una ciutat es demana una guarderia per nens de 0 a 3 anys.
Feu un esbós a escala de la distribució en planta d’una proposta on hi figuri:
- tres classes, de 60 metres quadrats, amb la distribució de taules i cadires, així com
amb uns serveis inclosos, on a més dels wàters i lavabos hi hagi lloc per canviar els
nens i nenes,
- una sala de reunions dels ensenyants, que també pot servir de despatx de direcció,
- un despatx per rebre visites.
No cal que la proposta inclogui una solució pels patis.
([HUFLFL(2 punts)
Fes una breu memòria del teu projecte, on raonis convenientment cada decisió que
hagis adoptat.
([HUFLFL(3 punts)
Elabora la documentació gràfica bidimensional per fer la senyalització interior de la
guarderia proposada en l’exercici anterior. Hi ha d’haver indicadors de les aules
següents:
- per nens i nenes de 0 a 1 any,
- per nens i nenes de 1 a 2 anys,
- per nens i nenes de 2 a 3 anys,
- sala de reunions del professorat,
- despatx de visita de pares.
Pots utilitzar llapis grafit o color.
Si utilitzes color, raona la seva funcionalitat. Així mateix raona en cas de fer la proposta
en llapis grafit i/o rotuladors.
([HUFLFL 1 punts)
Associa els elements de les dues llistes següents:
Pavelló alemany de Barcelona
Neoplasticisme
1r director de la Bauhaus
El modulor
Arts and Craft
Arquitecte modernista català
Moblista modernista català
Dissenyador italià
Nom del modernisme a Àustria
Arquitecte nòrdic

Walter Gropius
Mies van der Rohe
Piet Mondrian
William Morris
Le Corbusier
Ricard Bofill
Lluís Domènech i Montaner
Gaspar Homar
Ettore Sottsas
Leo Batista Alberti
Alvar Aalto
Secession
Die Brüke
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