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1. OBJECTIUS 

 Proporcionar raonaments per unir o separar saló-cuina-menjador, a 

partir de l’ analísi d’exemples segons la relació d’aquests espais: 
• Separats 

• Parcialment units 

• Completament units 

 

 Demostrar el millor tipus de relació mitjançant la modifiació i 
comprovació d’un exemple. 

 

 



2. DEFINICIONS PRÈVIES 

• La sala d’estar, espai destinat a la convivència familiar que 

comunament se situa a la recepció de la vivenda. 

• El menjador, espai destinat a la reunió familiar i usat 

majoritàriament com a lloc d’ingerir aliments o menjars en reunions 

especials, normalment se situa al costat de la sala d’estar. 

• La cuina, espai de la vivenda on es produeix la preparació dels 

aliments que posteriorment s’ingeriran al menjador, per tant ha d’estar a 

prop d’aquest. Necessita unes instal·lacions hidrosanitàries. 

 



3.1. PREHISTÒRIA, COVES 

• Sala oberta, tan a l’exterior 
com a l’interior. 

• Programa variat, espai on: 
– Dormir 

– Cuinar 

– Menjar 

– Relacionar-se 

– Estar 

– Resar 

– Etc. 

• És un espai que s’adapta a 
qualsevol activitat 



3.2. GRECS I ROMANS, CASES 

• Importantíssima compartimentació. 

• Cada sala té una activitat. 

• Programa dictat i sentenciat, molt dificil de variar. 



3.3. ACTUALITAT, relació espais 

A) TOTS AÏLLATS 

 

1,7 

3,65 2,55 

10,5 

SUPERFÍCIE TOTAL 38.85 m2 

SUPERFÍCIE SALÓ 7 m2 

SUPERFÍCIE MENJADOR 5 m2 

SUPERFÍCIE CUINA 6 m2 



AVANTATGES 

• Més intimitat. 

• Més privacitat, sales aïllades, 

usuaris no es molesten entre si. 

• Més control, olors i sorolls (de la 

cuina o del menjador) queden més 
tancats a la seva sala. 

• Més comoditat en quan al 

desordre, pots tenir una sala com 
és la cuina desordenada, la tanques 
i no es veu. 

• Més seguretat, protecció infantil, 

contra accidents domèstics. 

 

INCONVENIENTS 

• Tot molt compartimentat, 

no existeix relació visual. 

• Cada sala té un sol ús, 

programa quasi sentenciat. 

• Sales poc adaptables. Si 

tens una cuina allargada de 
1,5m x 4m, no pot passar a ser 
un saló, programa invariable. 

 



3.3. ACTUALITAT, relació espais 

B) CUINA-MENJADOR I ESTAR 

SUPERFÍCIE TOTAL 90 m2 

SUPERFÍCIE SALÓ 18 m2 

SUPERFÍCIE CUINA-MENJADOR 15 m2 

2,7 

    3,6 

7,3 

12,2 



AVANTATGES 

• Es crea un nou espai més ampli 
on es fusionen dos ambients, el 
menjador i la cuina 

• Segueix la idea de privacitat, si 

estàs mirant la TV no molestes a 
la persona que cuina i viceversa. 

• Segueix la idea de comoditat i 
control en el desordre. Tanques 

la cuina i cap problema. 

• Segueix també la idea de més 

seguretat. 

INCONVENIENTS 
• Tot i haver fet un gran pas, sembla 

com si encara faltés més relació 
visual entre els tres espais. 

• Cuina i menjador passen a ser 

dependents un de l’altre. 

 



3.3. ACTUALITAT, relació espais 

C) CUINA  i MENJADOR-ESTAR 

SUPERFÍCIE TOTAL 65 m2 

SUPERFÍCIE SALÓ-MENJADOR 20,5 m2 

SUPERFÍCIE CUINA 7 m2 

    8,2 

7,8 

    2,8 



AVANTATGES 
• S’elimina una de les barreres, més 

connexió visual. 

• Més comunicació humana. 

• La sala sembla més amplia. 

• La cuina aïllada presenta els 
mateixos avantatges ja citats 
anteriorment. 

 

 

 

INCONVENIENTS 

• Menys intimitat.  

• Menys privacitat. 

• S’ha de mantenir un ordre en el 

menjador, no pots deixar els plats 
del dinar tota la tarda a la taula ja 
que des de l’estar es veuen. 

 



3.3. ACTUALITAT, relació espais 

D) CUINA  AMERICANA 



AVENTATGES 

• Més connexió visual, amplitud 

espai. 

• Més pràctic, els plats que venen 

del menjador poden passar-se a 
la cuina a través de la barra, o 
viceversa. No cal porta. 

• Més comunicació entre 

usuaris, la persona que cuina no 
queda completament aïllada 
entre quatre parets. 

 

INCONVENIENTS 

• Menys intimitat.  

• Menys privacitat. 

• S’ha de mantenir un ordre en 

menjador i cuina, no pots deixar 
els plats del dinar tota la tarda a 
la taula ja que des de l’estar es 
poden veure. 

• La barrera es perfora 

parcialment, filtració de 

sorolls i olors. 

 



3.3. ACTUALITAT, relació espais 

E) TOTS UNITS 

SUPERFÍCIE TOTAL 70 m2 

SUPERFÍCIE SALÓ-MENJADOR-CUINA 23,5 m2 

    7,2 

3,4 



AVANTATGES 

• Màxima connexió visual, 
amplitud espai. 

• Més pràctic, no hi ha necessitat 

d’atravessar parets. 

• Més comunicació entre tots els 

usuaris. 

• Tot forma part d’un únic espai. 

• Programa variable. Pots 

moure el mobiliari de lloc i 
intercanviar l’estar pel menjador. 

 

 

INCONVENIENTS 

• Menys intimitat.  

• Menys privacitat. 

• S’ha de mantenir un ordre total 
• No existeixen barreres, filtració 

de sorolls i olors. 

 



4. COMPROVACIÓ MILLOR RELACIÓ 

Agafem el primer exemple d’espais separats i el millorem: 

 

• Rehabilitem 

• Reorganitzem 

• Redistribuim 

• Modernitzem 

 

 

 



4.1. BREU ANÀLISI. Anotacions 

• Pis de 40 m2 amb una habitació i un bany. 

• Entrada per la cuina, cuina tancada, visuals dolentes  

• Espais petits, claustrofòbics.  

• Poca relacions entre espais, per no dir nul·les, molta compartimentació 

• Obertures en tres de les quatre façanes, bona il·luminació natural. 

 

 

 

 

 



Persones 

 

 

 

 

 

Menjar i escombraries 

 

 Problema: 

 Menjar i 
persones 
comparteixen 
recorregut 

 

 

 

 

4.1. BREU ANÀLISI. Esquemes 



4.2. SOLUCIÓ MILLOR RELACIÓ 

• Fora compartimentació innecessària.  

• Sensació més espai.  

• Més camp visual. 

 

 

 

 

 



Unió espais = fusió d’activitats. 

Bany dins l’habitació, tancat amb una cortina o algun tipus de mobiliari mòvil 
(donat la forma del pis i desconeixent l’exterior ens cenyirem al que coneixem i ens adaptarem de la millor forma possible) 

Cada espai té llum i ventilació natural. 

Entrada àmplia 

 

 

 

 

 

4.2. SOLUCIÓ MILLOR RELACIÓ 



 Deixant de banda la solució del bany i l’habitació i centrant-nos en l’espai 
entrada, cuina, menjador, estar, passadís: 

• Especial cura a l’hora d’escollir mobiliari/decoració ja que l’espai 

que es crea és un únic espai on tot ha d’estar en harmonia. 

Materials, colors i textures haurien de seguir un mateix patró o fer 
algun joc d’una manera atractiva per tal de crear una bona relació. 

• Deixar espais de pas entre mobles per tal de crear certs recorreguts 

de persones. El passadís no està dibuixat explicitament però queda 

delimitat per mobles. 

 

 

 

 

 

 

4.2. SOLUCIÓ MILLOR RELACIÓ 



Persones 

 

 

 

 

 

Menjar i escombraries 

 

 Solució: 

 Múltiples 
recorreguts. 

 Menjar i 
persones  no 
comparteixen 
recorregut 

 

 

 

4.2. SOLUCIÓ MILLOR RELACIÓ. Esquemes 



5. CONCLUSIONS UNIÓ ESPAIS 

 Crec que és molt important les sensacions en els espais. Passant d’un 

extrem a l’altre: 

 Un usuari que es trobi en una sala oberta, sense barreres, amb molta llum, bones 
visuals, es trobarà molt més còmode que si estigués en  un espai tancat i dividit. 

  

 

 “Para gustos colores”. Penso que cadascú té el seu punt de vista, per a mi, sens subte un espai 
cuina menjador estar amb un mateix tipus de decoració, ampli, obert, etc. on no hi ha cap espai 
definit per quatre parets i un mobiliari fixe i condicionant... Guanya molt.  



6. CONCLUSIONS PER UN FUTUR 

– Poca compartimentació 

– Més practicitat. 

• Mobiliari mòvil 

• Espais adaptables a diferents activitats 

• Espais amplis i lluminosos 

• Fusió d’activitats. 

• Decoració guanya un paper molt important 

• Espais més ben pensats, bones proporcions 

• S’acaba la cuina avorrida clàssica i comença una cuina atrevida de cara als 
invitats. 

• Especial cura amb l’ordre. 

• Més relació entre els habitants de la casa. 

 


