
Ensenyar arquitectura - Aprendre arquitectura
 II Congrés infantil d’arquitectura a les comarques de Girona





Ensenyar arquitectura - Aprendre arquitectura
II Congrés infantil d’arquitectura a les comarques de Girona

L’entorn ideal





Índex

05 Presentacions
 
14 El projecte 

18 Desenvolupament del projecte 

21 Les escoles 
22 Escola Vedruna d’Arbúcies
28 Escola El Veïnat de Salt
34 Escola Can Puig de Banyoles
40 Escola El Morrot d’Olot
46 Escola Annexa de Girona
52 Escola Agustí Gifre de Sant Gregori
58 Escola L’Esculapi de l’Escala
64 Escola Eiximenis de Girona
70 Escola La Sínia de Sant Antoni de Calonge

79 II Congrés infantil d’arquitectura 
 a les comarques de Girona

83 L’entorn ideal

85 L’exposició 

87 Valoració del projecte





És per a mi una gran satisfacció poder presentar una experiència tan innovadora i interessant com ho és el projecte 
Ensenyar arquitectura - Aprendre arquitectura. Aquest projecte s’ha pogut materialitzar gràcies a l’empenta del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya i té com a objectiu fomentar la funció social de l’arquitectura també des de la infantesa. 

La seva creació, el seu desenvolupament i el fet que hagi superat totes les expectatives converteixen aquest projecte en 
un d’aquells que generen il·lusió. Fa goig veure’n els resultats, perquè és una proposta de treball que mira cap al futur, 
un aire fresc en el dia a dia del món professional. El COAC ha sabut donar l’impuls suficient perquè les noves genera-
cions comencin a entendre què és l’arquitectura ja des de ben petites i, sobretot, perquè aprenguin a viure-la com una 
disciplina tècnica i, alhora, creativa i engrescadora. No és habitual que es deixi entrar els infants en el món professional 
dels adults i per això aquesta experiència ha estat tan enriquidora per a tothom.

El programa s’ha desenvolupat a l’escola, l’entorn natural dels nens. Els ha donat l’oportunitat d’experimentar amb allò 
que els envolta tot tractant els espais des de totes les disciplines que se solapen en l’arquitectura i han pogut analitzar 
elements quotidians com ara poms, taules, rajoles, etc. des d’un punt de vista arquitectònic. Per a ells ha estat una ex-
periència nova i per als adults ha significat rebre una informació molt valuosa i, sobretot, extreta des d’un punt de vista 
diferent. Veure l’arquitectura des de la mirada neta i transparent dels infants és tot un repte que no ha decebut ningú, 
sinó més aviat tot el contrari, ha sorprès gratament alumnes i professors, així com els mateixos organitzadors. 

També vull agrair l’esforç dels docents de les nou escoles d’educació infantil i primària de les comarques gironines que 
han participat en el projecte i vull felicitar l’alumnat, que, amb unes edats entre 3 i 12 anys, ha demostrat que és capaç 
de treballar amb talent i disciplina i de ser creatiu i ambiciós.

Carles Sala i Roca
Secretari d’Habitatge i Millora Urbana
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
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07La idea preconcebuda que tenim de l’arquitectura fa que aquesta disciplina es vegi, moltes vegades, excessivament 
allunyada del dia a dia de les persones. Sembla que parlar d’arquitectura o entendre-hi sigui quelcom exclusiu dels 
experts en la matèria: els arquitectes. Res més fals, ja que la nostra vida conviu sempre amb l’arquitectura en tant que 
ens movem en espais i habitem en ells.

Les persones inexpertes en arquitectura som usuàries del paisatge urbà, dels edificis, dels carrers, de les places, dels 
equipaments i, en definitiva, de tot allò que ha construït la humanitat per fer possible una societat moderna. I, com a 
usuaris, hem de poder entendre-hi per tal de fer-ne un bon ús i tenir criteri, opinió i, també, respecte i admiració.

Si això que dic és tan obvi, per què no es correspon gaire amb la realitat? Doncs probablement perquè mai s’ha plantejat que, en 
el nostre procés educatiu, aquesta disciplina es tracti d’una forma acurada i específica. I justament això és el que ha mogut el 
projecte Ensenyar arquitectura - Aprendre arquitectura. Un projecte que pretén que els infants de les escoles es puguin apropar 
a l’arquitectura d’una manera instructiva i educativa a partir del coneixement de l’entorn urbà proper a les escoles on estudien.

En aquest catàleg podreu veure i aprendre arquitectura a partir del treball fet per les escoles, el seu alumnat i el seu 
professorat, que han volgut palesar la importància de fer que aquesta realitat tan propera no sigui desconeguda per 
unes persones que en faran ús tota la seva vida.

Espero que el que veureu en aquestes planes obri moltes finestres carregades d’idees didàctiques per al professorat, 
els pares i les mares i el públic en general. Estic convençut que aquest enfocament obrirà noves vies capaces d’aprofitar 
l’entorn en què ens movem com a instrument educatiu.

Albert Bayot i Fuertes
Director dels Serveis Territorials a Girona
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya



Un lloc per créixer
Més de quatre-cents alumnes de les nostres comarques han observat amb ull crític —i constructiu— l’entorn de la seva 
escola per veure què hi sobra, què hi falta i què desitjarien trobar-hi, tot des d’un punt de vista arquitectònic i amb una 
metodologia científica molt meritòria que els ha fet sentir, per uns dies, com uns veritables urbanistes.

Per tant, si més de quatre-cents infants d’escoles de les nostres comarques ens diuen que volen els edificis de l’entorn 
de la seva escola pintats de colors més alegres, que necessiten més arbres i més arbustos al voltant de l’escola, que els 
agradaria escoltar música mentre passegen pel barri, que desitgen unes voreres més amples i que calen més papereres 
i més parades de bus, serà qüestió de parar-hi molta, moltíssima, atenció. Sobretot, perquè ho diuen avalats per una 
observació molt acurada i tutelada per persones expertes.

Penso que demanar un entorn més còmode, més tranquil, més agradable i més sostenible per viure-hi —o per jugar-hi, 
o per aprendre-hi, o per pensar-hi— és una sol·licitud que les persones i les institucions que hi tenim alguna respon-
sabilitat ens hem de prendre molt seriosament. I cal que ho fem, entre altres motius, perquè Ensenyar arquitectura – 
Aprendre arquitectura no és un joc i aquests nens i nenes tampoc s’ho han agafat com un joc, sinó com una manera de 
participar en la construcció d’una ciutat que ha de ser per a tothom, començant per ells mateixos.

Si, en la construcció, els fonaments són bàsics per alçar un edifici, els fonaments de l’educació es troben en l’aprenentatge 
d’allò més proper i una de les coses que l’alumnat té a l’abast és la seva ciutat. Només cal que aprengui a observar-la, 
treballar-la, gaudir-ne i estimar-la.

Amb activitats com Ensenyar arquitectura – Aprendre arquitectura, la nostra ciutadania més jove inicia una complicitat 
interactiva amb la seva ciutat. Una complicitat que els durà a valorar el que ja tenen i a bastir el que desitgen, a respec-
tar el que hi ha i a somiar el que volen, sempre pensant que la ciutat és alguna cosa més que un lloc per viure-hi. La 
ciutat és, per damunt de tot, un lloc per créixer-hi, entenent aquest creixement en tots els àmbits possibles.

Carles Puigdemont
Alcalde de Girona







11La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya reedita un dels seus projectes emblemàtics: Ensenyar 
arquitectura - Aprendre arquitectura, que, per segon any, proposa treballar coordinadament entre pedagogs, arquitec-
tes i equips docents la capacitat crítica dels infants en relació amb l’arquitectura, el seu hàbitat i el paisatge urbà que 
els envolta.

Aquest projecte creix gràcies a l’interès que ha suscitat als centres educatius de primària mateixos i ha passat de les cinc es-
coles de la primera edició a les nou d’enguany. Aquest projecte s’estén pel territori i hi participen centres de vuit municipis di-
ferents, que aporten més infants participants, gairebé quatre-cents, al Congrés Infantil. I aquest projecte és coral gràcies a la 
participació de vint-i-quatre responsables docents dels centres educatius, catorze arquitectes i professionals col·laboradors 
—quatre d’ells responsables tècnics dels municipis de centres participants—, i quatre coordinadors del projecte.

Però més enllà de la il·lusió col·lectiva per un projecte com el que presentem, també hi ha tot el munt de reflexions, 
anàlisis i resultats de les aportacions i els debats presents a les aules de les nou escoles que hi han participat al llarg 
del curs 2010/2011. El centre d’atenció sobre el qual s’havia de treballar i reflexionar en aquesta segona edició era 
l’entorn de l’escola i fou a partir d’aquest que els nens van analitzar un nou espai de relació: la plaça, el carrer, el 
barri..., la ciutat. Aquestes anàlisis s’han condensat en un conjunt d’expressions gràfiques i de conclusions recollides, 
primer, en el II Congrés Infantil d’Arquitectura de Girona, el dia 13 de maig, a l’Auditori de Girona; després, el mes de 
juny passat, en l’exposició dels treballs elaborats per cada centre a la seu del Col·legi d’Arquitectes, i, en tercer lloc, en 
aquest recull que teniu a les mans, que vol ser, any rere any, un llegat per a futures iniciatives.

La presentació d’aquesta publicació és una invitació implícita a les escoles a participar en una nova edició d’aquest pro-
jecte: la tercera edició d’Ensenyar arquitectura – Aprendre arquitectura, que proposa treballar, durant el curs 2012/2013, 
el tema de l’habitatge. L’experimentació, l’anàlisi i el sentit crític són aspectes essencials per a la transmissió del coneixe-
ment i dels recursos per assolir-lo i l’arquitectura i el nostre entorn són clau per al desenvolupament de la nostra societat.

Frederic Cabré i Segarra
President de la Demarcació de Girona
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya



“Ciutat i hàbitat són presents en tota la nostra realitat 
de vida en comunitat. Són espais de relació, 
espais per viure-hi i per aprendre-hi, per gaudir-ne 
i per patir-los, i del seu estudi i la seva anàlisi 
en podem extreure experiències i coneixement.” 

Frederic Cabré i Segarra
President de la Demarcació de Girona del COAC





Objectius 
Els objectius principals del projecte educatiu Ensenyar ar-
quitectura – Aprendre arquitectura són:
- fomentar l’interès dels nens per l’arquitectura i l’urbanisme 
- desenvolupar la seva capacitat crítica tot experimentant 
amb l’espai.

En aquesta segona edició, l’atenció s’ha centrat en l’entorn 
més immediat: els voltants de l’escola, els carrers, les 
places, el barri, amb l’objectiu que es produís un procés 
de reflexió i sensibilització .Volíem que l’alumnat reflexio-
nés sobre què troba
- al voltant de l’escola
- en el recorregut escola – casa
- als carrers i les places del barri

També volíem que analitzés
- què s’ha de mantenir
- què s’ha de canviar
- què s’ha de potenciar
- què es pot innovar
i en fes una valoració crítica per poder fer demandes als ar-
quitectes municipals i a l’Ajuntament mateix. Ens interessava 
que l’alumnat “visqués” l’espai per conèixer-lo, respectar-lo, 
estimar-lo i ser-hi crític a fi de poder-lo millorar.

Competències educatives 
El projecte Ensenyar arquitectura – Aprendre arquitectura 
aporta una visió crítica i constructiva de l’entorn de cada 
centre amb la finalitat de promoure de manera directa i ac-
tiva la competència bàsica de conviure i habitar el món.
En aquest projecte, l’alumnat desenvolupa els quatre 
blocs de competències bàsiques:
- comunicatives: expressió oral, escrita, audiovisual, ar-
tística i cultural.
- metodològiques: tractament de la informació, compe-
tència digital, matemàtica i aprendre a aprendre.
- personals: autonomia i iniciativa personal.
- conviure i habitar el món: coneixement del món físic i 
interacció amb ell i competència social i ciutadana.

El fet de treballar la realitat immediata amb l’observació 
i la recollida de dades acosta al coneixement i facilita el 
procés d’aprenentatge dels aspectes científics, alhora que 
implica els alumnes en l’aprenentatge d’actituds i valors 
de l’educació ciutadana i per la democràcia.

El treball es divideix en dues parts, una a l’escola ma-
teixa i l’altre al Congrés, i propicia la pràctica d’un seguit 
d’actituds, com ara la seguretat en un mateix i les capa-
citats de comunicació, de col·laboració, d’ajuda, d’escolta, 
de responsabilitat individual i grupal i de consens. Aques-
tes actituds promouen l’autonomia i la iniciativa personal 
com a pas previ a la competència social.

El projecte
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La llengua, tant oral com escrita, és usada com a vehi-
cle per a l’expressió del raonament científic. Els resultats 
obtinguts en l’observació i la recollida de dades s’han de 
compartir i consensuar entre els companys per poder 
arribar a unes bones conclusions que, alhora, s’han de 
compartir amb els companys de les altres escoles, la qual 
cosa afavoreix que els estudiants vulguin explicar-se bé 
i fer-se entendre. Les competències comunicatives rela-
tives a la convivència i a la gestió del treball formen part 
intrínseca del treball cooperatiu que es genera tant dins 
com fora de l’escola.
 

Metodologia
Ensenyar arquitectura- Aprendre arquitectura és un pro-
jecte experimental i pràctic que pretén fusionar-se amb 
el projecte curricular de cada centre i s’emmarca dins la 
metodologia científica.

Aquesta metodologia consisteix a:
- Definir unes hipòtesis.
- Fer un treball de camp: observació, recollida de dades, 
experimentació, anàlisi de resultats...
- Treure unes conclusions per verificar, o no, les hipòtesis.

Es tracta que l’alumnat i el seu professorat aprenguin a 
utilitzar l’ull com a eina per experimentar l’espai. Per 
això s’adjudiquen un o més arquitectes a cada escola que 
l’acompanyen en tot el procés.

Els arquitectes, a part de representar una professió que 
aglutina diferents disciplines del coneixement i expli-
car quina és la feina d’un arquitecte i un urbanista, han 
ensenyat l’alumnat a observar, experimentar, descobrir 
i llegir per ell mateix la realitat que l’envolta. D’aquesta 
manera, els alumnes esdevenen els protagonistes del seu 
aprenentatge.



El nen és el protagonista de tot el que viu i es fa seu i, per tant, aprèn a conèixer-ho, respectar-ho i estimar-ho. 
Els temes estudiats van ser els següents:

ESCOLES  TEMA TREBALLAT

Vedruna  L’entorn de l’escola; elaboració de circuits per Arbúcies.

Veïnat   La plaça de l’Ou de Salt.

Can Puig  L’urbanisme als barris de procedència dels alumnes de l’escola de Banyoles.

El Morrot  Planificació de l’entorn de la novaescola d’Olot.

Annexa J. Puigvert Els parcs de Vista Alegre i els Jardins de la Infància de Girona.

Agustí Gifre  Dos projectes: els grans van treballar el Pla General del poble de Sant Gregori i el Pla Especial, 
   del qual han fet un estudi. Els petits van treballar les volumetries que hi ha al voltant de l’escola.

L’Esculapi  Procés de canvi de l’escola antiga a l’escola nova a l’Escala.

Eiximenis  La plaça de Santa Susanna, el carrer Eiximenis i el Museu del Cinema de Girona.

La Sínia  Treball sobre la ubicació de la nova escola i els itineraris que es poden establir entre aquesta
   (La Sínia) i l’altra escola del poble de Sant Antoni de Calonge.

Paral·lelament, hi hagué uns tallers pràctics en els quals l’alumnat va prendre consciència de les noves situacions 
espacials, visuals, tàctils i expressives; va aprendre a dibuixar elements arquitectònics a diferents escales, a intuir la 
perspectiva dels objectes i a descobrir de forma pràctica i a escala real la simetria bilateral, i va aprendre a apreciar 
la composició i els ritmes d’una façana, les analogies amb el cos humà, la llum i els seus efectes, les propietats dels 
materials, etc. 

Es tractava d’experimentar l’arquitectura de forma concreta, tot treballant amb materials reals, per tal d’entendre la 
pràctica de l’arquitectura com una de les activitats clau per al desenvolupament de la nostra societat. 



17Idees per treballar: l’entorn ideal
1. Avaluació inicial
Dossier fotogràfic del barri on està ubicada l’escola. 
L’entorn més immediat: accessos, passos de vianants, 
carrils bici, voreres, espais de joc, edificis, mobiliari urbà, 
entrades i sortides de l’escola...

2. Avaluació formativa
Estudi dels espais i dels elements amb aplicació de dife-
rents matèries.
· Matemàtiques: longituds, escales, superfícies, propor-
cions, volums, angles, formes, figures geomètriques, plà-
nols i simetries.
· Educació Artística: colors, perspectiva, ombres, maque-
tes, dibuixos i textures.
· Ciències Naturals: plantes autòctones o introduïdes, 
animals del lloc o de companyia i la seva repercussió en 
l’ambient.
· Ciències Socials: història del lloc i dels edificis, oficis, 
personatges, utilitats dels espais, viabilitat i normatives 
urbanístiques.
· Música: sons.
· Filosofia: ciutadania, sensacions, emocions, relacions 
socials, escultures i grafits.
· Llengües: noms dels carrers, toponímia, llegendes, re-
franys i senyalització.

3. Avaluació final 
Com veiem l’entorn: què s’ha de modificar, què es pot 
mantenir, què s’ha de potenciar.



Desenvolupament del projecte

Presentació del catàleg del I Congrés Infantil 
d’Arquitectura
Coincidint amb l’efemèride del Dia Mundial de 
l’Arquitectura, el dilluns 4 d’octubre de 2010, la Demar-
cació de Girona inicia la primera de les activitats de la se-
gona edició del projecte Ensenyar arquitectura – Aprendre 
arquitectura amb la visita de setanta-cinc alumnes de les 
escoles Agustí Gifre de Sant Gregori i Sant Josep de Sant 
Feliu de Guíxols a la seu dels arquitectes de Girona. Al ves-
pre, la sala de conferències Rafael Masó de la Demarcació 
de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya acull la 
presentació del llibre Ensenyar arquitectura - Aprendre 
arquitectura, que intenta reflectir l’experiència dels in-
fants i del personal docent que va participar en la primera 
edició del projecte educatiu que du aquest mateix nom.

La presentació va a càrrec de Pere Solà, director general 
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya; Josep Xirgu, 
inspector en cap dels Serveis Territorials d’Educació a Gi-
rona; el president de la Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Frederic Cabré, i els coordi-
nadors del projecte, la mestra i pedagoga Dolors Guix i 
l’artista Pep Admetlla.

La publicació exposa l’experiència del projecte en cinc 
apartats: el projecte, el seu desenvolupament a les esco-
les i la conclusió a què ha arribat cada centre, el Congrés 
Infantil d’Arquitectura, l’exposició que complementa el 

treball dels alumnes i el concepte de l’escola ideal segons 
tots els participants, que és el que es va treballar al llarg 
del curs acadèmic 2009-2010.

El taller de formació: L’arquitectura i el seu entorn. Con-
text i espai d’interrelació i coneixement.

Objectius generals
Aquest taller pretén acostar als docents el coneixement 
de l’espai immediat, la seva configuració formal i geomè-
trica, les lògiques internes que el regeixen, la seva com-
posició i els ordres que el configuren.

El docent és com un llibre en blanc que ha de descobrir 
aquest espai i per això cal donar-li les eines necessàries 
per a la seva comprensió i anàlisi. Es vol, en definitiva, 
fomentar el seu interès i motivar la seva capacitat crítica i 
de coneixement tot obrint noves vies per a la formació dels 
seus alumnes i per al coneixement i la sensibilitat propis.

Metodologia
El taller, tot i ser experimental, pretén ser pràctic i, per 
tant, s’adapta a l’entorn i al projecte curricular de cada 
centre.



19Temes tractats
· Anàlisi de la forma a partir de diferents conceptes i ob-
jectes.
· Lectura del poema de Lao-Tse i la seva comprensió gràfi-
ca i conceptual.
· Lectura de diferents fragments del llibre Les ciutats in-
visibles, d’Italo Calvino, i Eupalinos i l’arquitecte, de Paul 
Valéry.
· Sortida pels voltants del COAC per veure l’organització 
d’un context històric i urbà, els seus atributs, la perspec-
tiva...
· Exposició de propostes per part dels docents de cada 
centre segons els seus projectes d’intervenció.
· Anàlisi d’aquests projectes i de la seva possible aplicació 
dins les diferents àrees curriculars.
· Exemples de les possibles aplicacions de l’arquitectura 
com a matèria de base per a noves accions dins el procés 
d’aprenentatge.
· Breu reflexió a l’entorn de la creativitat i l’educació.
· Tècniques de representació de l’espai urbà i arquitectò-
nic.
· Proporcions del cos humà i la seva relació amb l’entorn.
· El detall en l’arquitectura.
· Dubtes i necessitats d’aplicació intrínseques de la pro-
posta (posada en comú).
· Valoració i avaluació del taller de formació per part dels 
docents.
· Propostes de millora del taller per a properes edicions.

Bibliografia
Pensar la arquitectura, de Peter Zumthor. Ed. Gustavo Gili
Atmosferes, de Peter Zumthor. Ed. Gustavo Gili
Eupalinos o l’arquitecte, de Paul Valéry. Ed. Quaderns Crema
Les ciutats invisibles, d’Italo Calvino. Ed. Empúries
Forma i consistència, de Joaquim Español. Ed. Colección 
ARQUI/TEMAS, núm. 22
Escritos/conferencias y entrevistas, de Louis. I. Kahn. 
Ed. El Croquis
El Espacio en Arquitectura, de Cornelis van de Ven. 
Ed. Ensayos de Arte Cátedra
Blog Judit Bellostes i els enllaços de la pàgina (Arquitec-
tura-Categorías)
YouTube, Conferència de Sir Kevin Robinson “Las escuelas 
matan la creatividad”, parts 1 i 2
claudiovergara.wordpress.com, entrevista a Peter Zumthor

La visita de les escoles a l’edifici de la Pia Almoina, seu 
del COAC a Girona
El dia 4 d’octubre de 2010, coincidint amb la celebració del 
Dia Mundial de l’Arquitectura, que se celebra simultània-
ment a tot el món a partir de la designació, l’any 1985, del 
primer dilluns d’octubre com el Dia Mundial de l’Hàbitat 
per part de l’Assemblea de les Nacions Unides, la Demar-
cació de Girona va organitzar la primera de les activitats 
de la segona edició del projecte educatiu Ensenyar arqui-
tectura – Aprendre arquitectura: L’entorn ideal. 



Durant tota la setmana, es va animar les nou escoles ins-
crites en el projecte a visitar la seu gironina del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, un edifici situat al costat de la 
Catedral de Girona. En total, setanta-cinc alumnes de les 
escoles Agustí Gifre de Sant Gregori i Sant Josep de Sant 
Feliu de Guíxols van voler veure els espais de l’edifici de 
la Pia Almoina: la Biblioteca Josep Riera, l’Arxiu Històric, 
el Departament de Visat i els espais destinats a serveis 
administratius.

Reunions de treball entre els organitzadors i les escoles
Al llarg del curs es programaren una sèrie de reunions 
entre tots els professionals de totes les escoles. En el 
transcurs d’aquestes reunions, cada escola explicava quin 
era el seu projecte i com s’anava desenvolupant, amb qui-
nes dificultats es trobava, com havien viscut els alumnes 
les visites de l’arquitecte i com havia incidit el projecte en 
els diferents mitjans de comunicació, tant interns com 
externs. Aquestes reunions també s’aprofitaven per pre-
parar el congrés amb aportacions diverses i segons les 
demandes i les necessitats de cada centre. Finalment, 
també hi vam concretar com havia de ser el segon catàleg. 

Entre tots vam anar teixint una bona teranyina en la qual 
tothom se sentia una part important i en què la cooperació 
quedava palesa.

La visita dels arquitectes a les escoles
L’organització del projecte es va posar en contacte amb 
una sèrie d’arquitectes sensibilitzats amb el projecte, 
se’ls explicaren les seves directrius i se’ls adjudicà una 
escola. Cada escola disposava d’un o dos arquitectes que, 
a part d’explicar als alumnes què és un arquitecte, quines 
són les seves funcions i com fa els seus projectes, acom-
panyava l’escola en l’estudi del seu entorn ideal.

ESCOLES ARQUITECTES
Vedruna Josep Callís
Veïnat  Ramon Artal i Andrea Llusent
Can Puig Emili Salavedra
El Morrot Esteve Corominas, Llorenç Panella 
  i Santiago Vives
Annexa J. P. Josep M. Birulés 
Agustí Gifre Jordi Falgàs i M. Teresa Solà
L’Esculapi Kim Bover i Meritxell Fontclara
Eiximenis Philippe Burcher
La Sínia  Mariona Llenas



Les escoles

Vedruna, Arbúcies

El Veïnat, Salt

Can Puig, Banyoles

El Morrot, Olot

Annexa, Girona

Agustí Gifre, Sant Gregori

L’Esculapi, l’Escala

Eiximenis, Girona

La Sínia, Sant Antoni de Calonge



Escola Vedruna

Carrer Magnes, 6
17401 Arbúcies

Director
Ramon Reyero i Pla

Tutors
Marta Rosell
Jordi Guerrero

Cursos participants
6è de primària



Introducció

Han realitzat un treball interdisciplinari entre 
les àrees de Matemàtiques, Medi, Llengua Catalana, 
Llengua Castellana, Llengua Anglesa, Llengua Francesa, 
Educació Física, Informàtica, Música i Plàstica.

El projecte al centre es va iniciar l’any passat amb 
l’estudi de l’escola. Els bons resultats obtinguts 
va engrescar a repetir l’experiència amb l’estudi 
de l’entorn.

Al projecte hi han participat els alumnes de sisè 
i els seus mestres amb l’acompanyament de l’arquitecte Josep Callís
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Heus aquí el que van observar, investigar, analitzar i aprendre.
El projecte va començar amb la xerrada de l’arquitecte Josep Callís sobre 
quin era el procés de creixement d’un poble i com es produïa, i també es 
treballaren els edificis i les ombres que projectaven.

Desenvolupament

Des de l’àrea de Llengua es va buscar informació sobre 
el nom del carrer de l’escola. Es van veure obligats a 
visitar el Museu Etnològic, ja que preguntant als veïns no 
en tragueren l’aigua clara. Van investigar sobre els noms 
i malnoms de les cases, els comerços i les botigues que 
hi ha, el mobiliari urbà, la font de bomba, etc.

Després, des de l’àrea de Medi, es fixaren en les plantes 
i els arbres que els envolten: til·lers, acàcies, lledoners, 
mimoses… Van baixar a la riera que tenen al davant i hi 
van buscar animals dels diferents grups de vertebrats: 
mamífers com la llúdriga, peixos com la truita, amfibis 
com la granota, la serp com a rèptil i els ànecs collverds 
com a ocells. També van trobar-hi algun insecte com 
els sabaters i els espiadimonis. Van elaborar una fitxa 
de cada espècie amb el seu nom científic. En el cas de 
les plantes, aquesta fitxa incloïa els detalls de les seves 
fulles i flors i les seves aplicacions i, en el cas dels 
animals, la seva anatomia, el seu hàbitat, l’alimentació, 
la reproducció i els costums.



En l’apartat de noves tecnologies, van confeccionar un 
plànol de l’entorn del col·legi, en què van situar tots els 
elements, fent servir programes d’edició i dibuix.

Des de l’àrea d’Educació Física es va organitzar una 
cursa d’orientació per explorar els voltants amb el suport 
d’un mapa.

A Llengua Castellana, Anglès i Francès van treballar el 
vocabulari i van establir petits diàlegs.

Finalment, també van fer alguna sessió de Música al 
carrer per escoltar els sons de la riera i dels ocells i els 
van classificar en greus i aguts.

Un cop analitzades totes les dades, se celebrà una 
taula rodona en què tothom va poder aportar les seves 
impressions i dir què canviarien i què conservarien 
d’aquest entorn.
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Conclusions

Els alumnes van verificar les hipòtesis que havien elaborat 
a partir de l’observació i la recollida de dades del seu entorn immediat 
i van arribar a la conclusió que

 “estem molt ben situats i, tret d’algun 
aparcament de bicicletes i del fet que no 
hi circulessin gaires cotxes, poca cosa 
més caldria canviar. Serà bo, doncs, que 
conservem aquest espai tan especial 
perquè en puguem gaudir ara i sempre”.
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Escola Veïnat

Carrer Enric Granados, 8
17190 Salt

Director
Ferran Jambert

Tutores
Eva Figueres
Pili Bosch
Paula Martínez, alumna de pràctiques

Cursos participants
P5
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Introducció

La informació d’aquest projecte els va arribar a través d’en 
Pep Admetlla i la Dolors Guix, d’altres escoles participants en el curs 
anterior, de la difusió que els mitjans de comunicació van fer del Primer 
Congrés Infantil d’Arquitectura i de la lectura de la publicació editada 
pel Col·legi d’Arquitectes de Girona.

Els va semblar una iniciativa molt interessant, fàcilment 
aplicable a la seva manera de treballar, i una oportunitat 
d’estudiar els conceptes matemàtics i espacials sobre el 
terreny.



Van partir d’una pluja d’idees amb els nens i les van anar reflexionant 
conjuntament. Buscaren un espai proper a l’escola que els infants 
coneguessin i que fos, alhora, accessible i motivador i van acabar 
escollint la plaça Pau Casals de Salt.

Desenvolupament

Els quatre cossos geomètrics bàsics
En primer lloc es feren unes sessions prèvies per tal 
que els nens assimilessin els quatre cossos geomètrics 
bàsics: cub, prisma, cilindre i esfera. Calia que en 
coneguessin les característiques i els identifiquessin. 

Per tal de descobrir els cossos geomètrics, 
s’organitzaren jocs amb els coixins de psicomotricitat, 
amb caixes de cartró de diferents formes, amb material 
de rebuig i amb construccions de fusta i es va fer 
modelatge amb fang i plastilina.

L’estudi de la plaça
Una vegada assolit aquest primer objectiu, van 
començar a estudiar la plaça Pau Casals, coneguda 
com a plaça de l’Ou. 

Els punts treballats van ser:
· Descobriment dels cossos geomètrics.
· Treball del vocabulari: banc, gronxador, fanal, estructura, etc.
· Observació directa i dibuix dels seus elements.
· Elaboració d’un JClic amb els conceptes estudiats.
· Mesures: llargada i amplada de la plaça i de diferents 
elements.
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· Recompte dels objectes que hi ha a la plaça: bancs, arbres, testos, papereres, balancins, estructures de joc, 
gronxadors, tobogans i tanques.
· Itineraris diferents per anar de l’escola a la plaça.
· Visita dels arquitectes de Salt, que els van dir que “els edificis havien de ser forts, útils i macos”.
· Biografia de Pau Casals: qui era, quines cançons va compondre, per què era un defensor de la pau.
· Visita a la plaça amb el plànol que els havien portat els arquitectes.
· La plaça imaginària: què més ens agradaria trobar-hi.
· Confecció d’una maqueta: al llarg de set o vuit sessions van elaborar, amb tot tipus de materials, els elements de la 
plaça respectant-ne les mides, el color i la situació. Els arquitectes els van ajudar molt en el disseny dels elements més 
complicats, com ara l’estructura de joc, els cavallets i el tobogan.
· Preparació i assaig de l’exposició per al Congrés.
· Exposició interaula.
· Participació en el Segon Congrés Infantil d’Arquitectura.



Després de tot aquest treball, emocionant i exhaustiu, 
als nens els agradaria que:

a la plaça hi hagués música, una font, 
piscines d’aigua i de boles, més joguines 
i balancins. Algunes de les propostes són 
molt realistes i fàcilment realitzables, 
mentre que d’altres són més fruit de la 
imaginació dels nens i, per tant, més 
difícils de portar a la pràctica.

Conclusions
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Escola Can Puig

Carrer Salvador Espriu, 19
17820 Banyoles

Directora
Enevarina Bella

Tutors
Marc Fresneda
Eva Zamudio

Cursos participants
6è de primària
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Introducció

Els alumnes de sisè de l’escola Can Puig es van estrenar 
el curs 2009-2010 amb l’estudi de l’escola ideal. 

Després de treballar intensament i vivencialment 
tot l’espai de l’escola i de definir com havia de ser 
una escola ideal, van voler continuar el treball en 
aquesta segona edició del projecte educatiu Ensenyar 
arquitectura – Aprendre arquitectura per aprendre 
l’entorn de l’escola i redefinir-lo. 

La proposta es va centrar en l’urbanisme i les 
repercussions que té en la vida quotidiana dels 
ciutadans.



El projecte es va introduir a partir del coneixement dels barris 
de residència dels alumnes, ja que la majoria provenen principalment 
de tres barris de la vila: Canaleta, Can Puig i la Farga. 

Desenvolupament

Van estudiar la procedència del nom del barri, la seva 
ubicació, la seva història, quan es va formar i com ha 
evolucionat.

La darrera fase del treball fou la que va realitzar 
l’aportació principal al treball, ja que va estudiar els 
desplaçaments des dels diferents barris fins a l’escola.

Per recollir la informació i fer un treball basat en 
la metodologia científica, es van fer diverses visites 
als barris per observar-los i fotografiar-los. També 
comptaren amb la col·laboració dels historiadors de 
la vila i de l’arquitecte Emili Salavedra, que els van 
ajudar a conèixer la història dels barris i la seva trama 
urbanística.
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Amb tota aquesta informació, van estudiar què és un 
camí escolar segur, quines característiques hauria de 
tenir un carril bici, quines són les millors mides per a 
les voreres, etc. Van constatar que la majoria dels carrils 
bici estaven mal dissenyats: uns eren molt estrets, 
altres començaven però no acabaven, tots presentaven 
obstacles al mig del camí i en segons quins llocs eren 
inexistents. 

Alguns carrers de doble sentit tenien les voreres molt 
estretes i amb obstacles i no tenien carrils bici. En 
altres, tot i tenir unes voreres amples, aquestes estaven 
ocupades per cotxes aparcats i tenien obstacles com 
cabines telefòniques, fanals, arbres, etc. A més a més, 
els passos de vianants estaven despintats i en un estat 
deficient.



Amb tot aquest material recopilat, els alumnes van elaborar 
una proposta de projecte urbanístic en què es demanava:

Augmentar les voreres i millorar-ne l’amplada, 
restringir els aparcaments de cotxes a l’entrada de 
l’escola, adequar el passeig de l’entrada de l’escola 
amb arbres i bancs perquè fos un lloc més agradable, 
reservar un espai d’aquest passeig per a la parada de 
l’autobús escolar i pintar els passos de vianants.

El dia del Congrés van compartir aquest projecte 
urbanístic amb les altres escoles i també el van lliurar 
a l’Ajuntament, a l’espera que aquest atengués les 
seves demandes i la millora urbanística dels barris i de 
l’escola fos una realitat.

Conclusions
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Escola El Morrot

Carrer Lope de Vega, 24
17800 Olot

Directora
Marisol Fàbrega

Tutors
Alícia Berga
Mari Olmedo
Mireia Solà
Verònica Franco
Susanna Tàpia

Cursos participants
P5, 1r A i 1r B de primària
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Introducció

Quan se’ls va convidar, l’equip directiu va plantejar al 
Claustre la possibilitat de participar-hi tot exposant les 
implicacions que comportava. A més a més, va coincidir 
amb el fet que durant el curs 2010-2011 s’estava 
construint el nou edifici del centre, una bona excusa per 
treballar l’arquitectura.

Els nens de P5 i 1r -Astronautes i Carters- es van 
involucrar plenament en el projecte, mentre que els 
altres cursos de l’escola -P3, P4 i 2n- només en van 
treballar alguns aspectes.

L’escola El Morrot d’Olot, situada sota el volcà 
Montsacopa, participava per primera vegada en 
aquest projecte. 



Desenvolupament

El parc infantil 
Van anar a visitar diferents parcs i aparcaments per veure 
com eren i, així, poder dissenyar el seu. Analitzaren de 
quins materials estaven fets els parcs: sorra, cautxú, 
herba, pedres… i de quins materials estaven fets 
els elements del parc: tobogans, gronxadors…. Van 
experimentar amb tobogans i rampes tot observant la 
rapidesa en què hi baixen els objectes segons el pla 
d’inclinació.

Van fotografiar els parcs i van treballar les mesures i 
les formes geomètriques: prismes, esferes i cilindres. 
Un cop observats i tocats els diferents materials de què 

estaven fets, van dissenyar el seu. El van dibuixar, el van 
fer amb construccions i, finalment, el reproduïren en una 
maqueta.

L’aparcament de cotxes
Amb l’aparcament van seguir el mateix procediment: 
observació, anàlisi de l’espai, la forma i els materials i 
conclusions per dissenyar el seu. També en van fer una 
maqueta.

El treball es va centrar en dues matèries: 
Matemàtiques i Educació Visual i Plàstica.

En primer lloc, van fer una pluja d’idees sobre què els agradaria que 
hi hagués al voltant de l’escola. Un cop analitzades aquestes idees, van 
decidir treballar-ne dues: el parc infantil i l’aparcament de cotxes.
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La nova escola
Van visitar les obres de la nova escola i en van anar fent 
un seguiment, que plasmaren a través de dibuixos dels 
diferents moments de construcció de l’obra.
Al principi del projecte van rebre la visita de l’arquitecte 
Esteve Corominas, que els va explicar què és un 
arquitecte i què fa i quins tipus d’arquitectes hi ha. També 
els va ensenyar com es construeixen les maquetes. Més 
endavant, el mateix Esteve els va ensenyar a fabricar les 
seves pròpies maquetes.

També els va visitar l’arquitecte municipal de 
l’Ajuntament d’Olot, en Llorenç Panella, el qual els 
va explicar què hi havia projectat al voltant de la nova 
escola. Els nens li van mostrar totes les idees que ells 
tenien sobre aquest entorn, algunes relacionades amb el 
parc i altres amb l’aparcament (veure el llistat en la part 
superior).

Finalment, els va visitar l’arquitecte Santiago Vives, autor 
del projecte de la nova escola, a qui van poder preguntar 
coses sobre els plànols i la construcció d’aquest nou 
edifici.

Aparcament
· aparcament de bicicletes, motos i cotxes amb places 
reservades per a famílies i mestres
· un porxo
· arbres i fanals
· senyals de trànsit
· fletxes a terra amb ratlles blanques i grogues
· llums per saber si les places de l’aparcament estan lliures o 
ocupades
· places d’aparcament per a minusvàlids
· papereres
· una barrera per entrar-hi i sortir-ne

Parc
· gronxadors
· tobogans
· una estructura de fusta
· un laberint
· un parc de salut
· pista esportiva
· arbres, herba i flors
· papereres
· un sorral
· una font
· una estàtua

· bancs
· tanques
· fanals
· cautxú al terra
· balancí
· un vàter tancat
· senyals per avisar que no 
es trepitgi el terra i que no hi 
entrin gossos



Els nens mateixos diuen que han après moltes coses noves:

· Què és un arquitecte, quina feina fa i quins tipus d’arquitectes hi ha.
· Com es fan les maquetes i quan es tarda a fer-les.
· Que és molt difícil fer plànols i dibuixar perspectives.
· Que, de totes les idees que tenien sobre el seu entorn ideal, algunes es podrien 
portar a la pràctica i altres no perquè hi ha una sèrie de lleis i normes que faciliten la 
urbanització de la ciutat.
· I, sobretot, que es pot gaudir de l’arquitectura fent arquitectura.

Conclusions
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Escola Annexa Joan Puigbert

Carrer Isabel la Catòlica, 24-26
17004 Girona

Director
Llorenç Carreras

Tutors
Montse Planas
Beth Riera
Ricard Guich

Cursos participants
5è A i B de primària
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Introducció

Per desenvolupar el treball, van rebre la visita i 
l’assessorament de l’arquitecte Josep M. Birulés, 
que els va ensenyar què havien d’observar i analitzar 
per poder treure’n conclusions i presentar-les a 
l’Ajuntament per tal que tota la ciutat pugui gaudir millor 
d’aquests dos espais.

L’escola Annexa Joan Puigbert es va introduir en el projecte 
en la seva segona edició i el va centrar en l’estudi dels dos parcs propers al centre: 
Vista Alegre i els Jardins de la Infància.



Desenvolupament

Van començar el seu treball recollint fotografies antigues 
i analitzant la història dels dos parcs a través dels usos 
i el mobiliari en diferents èpoques.

Van treballar els límits, les dimensions, la vegetació, els 
usos i les mesures de seguretat i van fer propostes de 
millora.
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Van analitzar els perills dels dos parcs i van proposar 
algunes mesures de seguretat:
· El terra del parc infantil és de pedres. Seria millor que 
fos tou per tal de millorar la seguretat dels infants en cas 
de caigudes.
· A la nit, els parcs queden a les fosques.
· A la tirolina dels Jardins de la Infància cal baixar 
penjat dret, únicament agafat amb les mans. En cas de 
relliscada, es poden patir lesions. Es demana que hi hagi 
quelcom per asseure’s o protegir l’esquena.
· Les bretolades són constants i, per això, creuen que hi 
ha d’haver més vigilància.

També van fer propostes de millora per a cadascun 
dels parcs:
· Un camí per a bicicletes al voltant del parc.
· Una xarxa a la pista per impedir que les pilotes 
vagin fora.
· Més papereres i més neteja.
· Un bar entre la pista i els jocs infantils.
· Reposició d’arbres.
· Més cartells informatius a cada zona de joc que 
especifiquin el pes, l’edat permesa, etc.
· Més manteniment dels parcs; hi hauria d’haver una 
brigada responsable dels llocs.



Conclusions

Després de tot aquest treball, els alumnes van trobar 
un poema d’E. Gómez que definia el que ells pensaven 
que hi havia d’haver en un parc:

· un turó per mirar el cel
· un arbre que doni ombra per llegir un poema
· un corriol per parlar d’amor a l’amor
· un lloc recollit per meditar
· una vall de colors i plena de sol que cridi els nens
· el més bonic, fins i tot els Elfs, si això fos possible
· un fil i la màgia d’un arquitecte que ho enfili tot cap a una plaça d’ànimes.
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Escola Agustí Gifre

Plaça del Poble, s/n
17151 Sant Gregori

Director
Salvador Parés

Tutors
Margarida Soler
Remei Mirambell
Falgars Planas
Maite Carrasco
Dolors Solé
Sílvia Meré
Joan Juventench
Salvador Parés

Cursos participants
P4, 2n, 4t, 5è i 6è de primària
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Introducció

També els motivava el fet de treballar el currículum 
d’una manera diferent utilitzant els elements 
arquitectònics i urbanístics que els envolten per fer-los 
descobrir moltes coses del lloc on viuen i valorar-les.

És el segon any que hi participava. Des de bon començament els va 
semblar interessant la proposta del Col·legi d’Arquitectes, ja que feia que 
els nens fossin conscients de la importància que té l’arquitectura en el 
nostre món.



Les activitats van ser diverses i es van realitzar tant a l’aula 
com a l’exterior de l’escola. Es va intentar, en tot moment, 
connectar els alumnes amb el seu entorn.

Desenvolupament

Els més petits van experimentar formes, textures i colors 
amb els elements tous de l’aula de psicomotricitat i 
van construir composicions i laberints. Després, van fer 
construccions amb material de rebuig.

Els de segon van sortir de l’escola per poder observar 
l’entorn i, alhora, recollir dades per fer les activitats 
a l’aula. Van treballar la plaça Rafael Masó, que és al 
costat de l’escola, i la plaça del Poble. Per grups, van fer 
fotografies, en van triar quatre i de cadascuna d’elles van 
definir el nom de l’element triat, la forma, la funció, el 
material i la textura.

Els alumnes de quart van treballar l’arquitectura des de 
diferents àrees:
· Matemàtiques: observació de cossos geomètrics des de 
diferents punts de vista i descomposició de volums.
· Plàstica: treball de perspectives i plans d’imatge i dibuix 
d’alguns edificis del poble.
· Català: anàlisi i descripció dels edificis de l’entorn.
· Medi: treball en grup per conèixer les infraestructures 
del poble.
Per ajudar-los a fer el projecte, el director de la Fundació 
Rafael Masó, Jordi Falgàs, va anar a l’escola, els va 
ensenyar a fer maquetes i en van construir una de gegant 
al gimnàs que representava tot el poble.
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Els alumnes de 5è i 6è es van inventar la família Trap, 
una família molt pintoresca amb pare, mare, tres fills 
i un gos. Els van demanar ajuda per dissenyar el seu 
poble, ja que cada membre de la família tenia una 
proposta diferent. Cada grup d’alumnes representava un 
membre de la família i feia una sol·licitud a l’Ajuntament, 
estudiava les necessitats per construir-la, consultaven 
el POUM i analitzava les respostes que rebia de 
l’Ajuntament.

A les sortides que van fer fora de l’escola investigaven 
els serveis de què disposen, les zones comercials que 
hi ha, els equipaments esportius, les zones verdes i 

la il·luminació. També van mesurar les amplades dels 
carrers, les places d’aparcament, els passos de vianants 
i l’amplada i les adaptacions de les voreres. 

Van rebre la visita de l’arquitecta M. Teresa Solà, que 
els ajudà a aclarir els dubtes que tenien i els ensenyà a 
dissenyar la plaça d’un poble. Finalment, van dissenyar el 
poble per a la família Trap utilitzant totes les dades que 
tenien i dibuixant-ne els plànols. Aquest poble hipotètic 
és el que van comparar amb el seu per arribar a una 
sèrie de conclusions.



Conclusions

Les conclusions van sorgir de l’observació i la valoració del lloc on viuen. 
Els alumnes van ser capaços de valorar molt positivament tot el que tenen al poble, 
tenint en compte els avantatges i els inconvenients, i, alhora, van descobrir-ne 
les possibles mancances.

Els alumnes van arribar a la conclusió que viuen en un poble on gairebé hi ha de tot:
· Entorn privilegiat
· Serveis: Biblioteca, CAP, etc.
· Edificacions baixes; la majoria, habitatges unifamiliars
· Parcs i zones verdes abundants
· Voreres amples i adaptades
· Carrers amples i ben il·luminats

Davant de tot això, pensen que hi ha algunes coses que es poden millorar:
· Instal·lació de carrils bici
· Col·locació de més papereres
· Edificis pintats amb colors més alegres
· Una escola més gran
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Escola L’Esculapi

Carrer Teranyina, 6B
17723 L’Escala

Directora
Xon Bover

Tutors
Marta Gallardo
Marta Ponggiluppi

Cursos participants
5è de primària
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Introducció

Com que al costat de l’escola hi havia uns terrenys poc 
aprofitats, van pensar que era una bona oportunitat per 
analitzar-los i fer propostes de nous usos amb l’objectiu 
de fer un espai més verd i sostenible.

La tutora va proposar als alumnes 
que treballessin i participessin 
en el projecte sobre l’entorn ideal. 



Van rebre la visita d’uns arquitectes que els van ensenyar els estris de 
mesura i com utilitzar-los, cosa que van portar a la pràctica mesurant 
l’exterior de l’escola. En una altra visita, van explicar-los com poden ser 
els jardins exteriors. Les seves explicacions van servir per construir la 
maqueta del projecte.

Desenvolupament

El projecte es va incloure en el desenvolupament de 
diverses àrees:

· Llengua Catalana: van fer un text en què explicaven el 
recorregut de casa a l’escola.

· Matemàtiques: analitzant la geometria, van aprendre a 
utilitzar l’esquadra i el cartabó i van mesurar l’espai de la 
biblioteca.

· Educació Física: van preparar una gimcana per 
descobrir quins serveis, botigues, etc. hi ha a prop de 
l’escola.

· Educació Visual i Plàstica: van treballar el collage i les 
textures dels paviments, van dibuixar l’entorn ideal i en 
van construir la maqueta.
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Per poder fer tot aquest treball, van tenir l’ajuda de dos 
arquitectes: la Meritxell Fontclara i en Kim Bover. 

També van rebre la visita de dues especialistes en 
paisatge, la Mariona Llenas i l’Ester Vidal, que els van 
explicar diferents aspectes relacionats amb el jardí 
exterior i els van ensenyar a fer arbres, arbustos i flors 
per a la maqueta.



Conclusions

El seu entorn ideal és una zona més verda i sostenible per on no passin cotxes i s’hi 
pugui circular tranquil·lament a peu o amb bicicleta. També hauria de tenir un parc 
infantil perquè el poguessin utilitzar els alumnes de l’escola bressol i els de l’escola 
mateixa. Demanen també uns gronxadors i una pista de patinatge.

Van acabar fent una composició de paraules sobre tot el que entenen per 
arquitectura:
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Escola Eiximenis

Carrer Eiximenis, 7
17001 Girona

Directora
Montserrat Asso

Tutors
Inès Serras
M. Rosa Estrach
Anna Morales
Núria Ribas

Cursos participants
P3, P4 i P5
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Introducció

Fa una colla d’anys van iniciar un projecte per treballar, 
en l’entorn urbà de l’escola, els continguts de geometria 
del currículum de Matemàtiques i, alhora, treballar 
aquests continguts des d’un punt de vista artístic. 

El projecte es revisava periòdicament i va arribar un 
moment en què van veure la necessitat de fer-hi canvis 
i incloure-hi un vessant d’aprenentatge arquitectònic. 

Així doncs, el treball que va plantejar el COAC per al curs 
2009-2010 s’ajustava als seus interessos i van participar 
en el 1r Congrés Infantil d’Arquitectura amb un resultat 
altament satisfactori.

En el curs 2010-2011 l’escola Eiximenis van continuar participant 
en el projecte gràcies a la implicació del tot el claustre i, especialment, 
dels mestres d’educació infantil, que en aquest cas van ser els que 
van preparar el treball que presentarien al congrés.



Desenvolupament

Els alumnes de P3 van treballar la plaça de Santa 
Susanna del Mercadal analitzant els cilindres 
i els prismes triangulars que formen els elements 
que hi ha. També en van descobrir els sons.

Després, a l’aula, van construir edificis i places amb 
diferents jocs de construcció.

Els alumnes de P4 van treballar l’escultura de les lletres 
toves d’en Torres Monsó. Jugant, observant, dibuixant, 
pintant, manipulant i modelant, van fer diferents 
muntatges sobre aquestes. També van estudiar els 
ponts de Girona observant-ne els materials, veient-ne la 
simetria, aprenent el nom de la pedra de Girona i la seva 
composició i analitzant els nummulits. Finalment, van fer 
ponts amb paper reciclat i materials de construcció. 
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Els alumnes de P5 van treballar la muralla de Girona, 
van veure que forma part de la ciutat i de la seva història 
i en van observar els diferents materials de què està 
construïda: pedra de Girona, rajols, còdols i ferro. Van 
observar les formes geomètriques de la muralla i veieren 
que la primera tenia forma triangular. Van estudiar 
la perspectiva i els punts de fuga, van mesurar amb 
diferents unitats: cossos, mans, peus, etc., i, finalment, 
van construir la muralla amb plastilina, amb materials de 
construcció i amb pedres i ciment.

Tot això ho van fer amb l’ajuda del seu professor Pep 
Admetlla i de l’arquitecte Philippe Burcher, que també 
els van explicar quina és la feina dels arquitectes i 
perquè serveixen els plànols.



A partir del treball realitzat durant les sortides 
i a l’escola, els alumnes van aprendre com és el seu 
entorn real i, al mateix temps, es van formar una opinió 
personal sobre l’entorn que ells voldrien. 

La conclusió del treball és allò que han après 
i allò que voldrien canviar.

Conclusions
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Escola La Sínia

Carrer de la Gavina, 51
17252 Sant Antoni de Calonge

Directora
Glòria Esteve

Tutors
Joana Moreno
Jorge Tomàs

Cursos participants
5è i 6è de primària
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Introducció

Després de veure que les idees que anaven sorgint 
encaixaven amb la proposta que oferia el Col·legi 
d’Arquitectes de Girona sobre l’estudi de l’entorn ideal, 
els alumnes i els mestres de cinquè i sisè de l’escola es 
van animar a portar-lo a terme amb ganes i il·lusió.

Van començar el projecte amb una xerrada informal 
amb l’arquitecte que els estava projectant la nova escola. 



Els alumnes, per grups, iniciaren un estudi de l’entorn immediat. 
El que més els interessava era veure quins tipus de vegetació 
hi havia i com estaven fets els carrers, les voreres, els fanals i els parcs. 
També volien saber quins tipus d’accions s’hi produïen, 
tant cíviques com incíviques.

Desenvolupament

Per analitzar-ho van formular unes hipòtesis, van 
observar tot el que els envoltava, van recollir informació 
i van valorar les coses que els havien agradat 
i les que no.

Per entendre-ho millor, van confeccionar una maqueta 
amb material de rebuig on ubicaren l’escola, els 
equipaments i les cases del municipi i tots els carrers 
que el configuren.
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Finalment, van treure conclusions sobre què podien 
millorar, canviar, potenciar i innovar a l’entorn immediat 
i del poble. 

La visita de les arquitectes Mariona Llenas i Ester Vidal 
els va ajudar a aclarir dubtes que tenien, a conèixer la 
feina dels arquitectes, a completar el treball i a fomentar 
l’interès per l’arquitectura.



Conclusions

Demanen que el poble tingui més carrils bici i que els parcs tinguin més sorra, 
més arbres i pistes de patinatge. També demanen més passos de vianants 
per creuar la carretera principal i fanals que vagin amb plaques solars perquè així 
gastarien electricitat feta pel Sol, que no contamina.

El que seria el seu entorn ideal per a la ubicació de la nova escola i els itineraris que 
es podrien establir entre aquesta i l’altra escola del poble de Sant Antoni de Calonge 
ho van donar a conèixer a la resta d’alumnes de primària de l’escola i, posteriorment, 
als assistents al congrés.
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Tots els participants en el projecte, 
després d’haver-lo treballat, 
van arribar a la mateixa conclusió:

“El que vivim ho fem nostre, 
en som els protagonistes i, per tant, 
aprenem a conèixer-ho, respectar-ho 
i estimar-ho”
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II Congrés infantil d’arquitectura
de les comarques de Girona: L’entorn ideal
13 de maig de 2011 | Auditori del Palau de Congressos de Girona, de 10 a 13 hores

El treball realitzat durant tot el curs acadèmic 2010-2011 
va culminar amb el 2n Congrés Infantil d’Arquitectura, en 
el qual, durant més de tres hores, prop de quatre-cents 
alumnes d’educació infantil i primària del centres edu-
catius Can Puig de Banyoles, Vedruna d’Arbúcies, Agus-
tí Gifre de Sant Gregori, Veïnat de Salt, El Morrot d’Olot, 
L’Esculapi de l’Escala, La Sínia de Sant Antoni de Calonge 
i Annexa i Eiximenis de Girona exposaren com van viure 
el projecte Ensenyar arquitectura - Aprendre arquitectura: 
L’entorn ideal i les conclusions a què havien arribat.

El congrés es va estructurar en tres parts, amb els nens 
sempre com a protagonistes. Són ells els que van anar 
desenvolupant el projecte, ajudats pels seus mestres, 
l’artista Pep Admetlla i la pedagoga i mestra Dolors Guix.

En el decurs de la primera part, divuit nens, dos de cadas-
cuna de les nou escoles, van exposar les conclusions a les 
quals havien arribat amb l’ajuda d’un document en què es 
mostrava el procés de treball als seus centres.

A continuació, els arquitectes adjudicats a cada escola 
per explicar-los què és l’arquitectura i com s’estructura 
un barri van exposar com pot ser el seu “entorn ideal” a 
partir dels escrits dels nens.

Finalment, el congrés va tancar-se amb una representa-
ció teatral en què dos actors escenificaren l’evolució de 
l’arquitectura des dels seus inicis fins a l’actualitat.



Programa del Congrés

1. Inauguració 

2. Explicació de l’experiència per part de dos alumnes de cada centre 
· Introducció: Escola, situació i cursos participants. Com va començar el projecte, si es 
va iniciar el curs passat o aquest, etc.
· Desenvolupament: Què s’ha treballat. Com s’ha treballat. Com és l’espai que tenim.
· Conclusions: Quin creiem que hauria de ser l’entorn ideal. Què demanem a cada 
ajuntament respectiu per aconseguir-ho. Què ens ha aportat aquesta experiència.

3. Presentació per part dels arquitectes que han anat a les escoles, de l’escola ideal 
creada a partir de les conclusions i els dibuixos dels alumnes 

4. Esmorzar saludable

5. Representació teatral

6. Comiat
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L’entorn ideal

83Aquest any, nosaltres, els arquitectes, us hem acompanyat a descobrir l’entorn de la vostra escola, des del recorregut 
que feu per accedir-hi fins als espais que l’envolten, com carrers, places i parcs.

Tots heu treballat, a través de l’anàlisi i la reflexió, sobre aquests espais que coneixem com a entorn. Heu començat po-
sant en valor allò que teniu i, seguidament, heu demanat allò que us agradaria que s’hi millorés o s’hi incorporés. Amb 
aquestes reflexions que heu fet, hem agafat aquelles idees que més o menys tots heu pensat i les hem posat en pràctica.
Potser no hi haurà tot allò que heu demanat. De fet, sou 365 alumnes, però creiem que en aquest entorn molts us hi 
podreu sentir identificats.

ALLÒ QUE DESITGEU PER A L’ENTORN:
· vies més amples per a bicicletes amb zones 
per poder-les aparcar i amb barreres que no 
permetin el pas dels automòbils però sí el pas 
de, com a mínim, dues bicicletes.
· allunyar els cotxes de les vies de vianants, 
voreres amples amb arbres que hi facin 
ombra i parades àmplies per als autocars
· més passos de vianants
· més zones verdes
· aplicar més criteris de sostenibilitat, com 
el reciclatge dels residus i les plaques solars 
als fanals
· més parcs infantils
· més arbres i arbustos
· gronxadors i una pista de patinatge
· més papereres als carrers
· edificis pintats de colors més alegres

· més serveis com pistes poliesportives, 
piscines i parades de bus
· parcs amb més espais de terra i més 
equipats amb gronxadors, tobogans, tubs 
i laberints, pistes de patinatge, piscines 
de boles i balancins i amb un terra que 
amorteixi els cops a l’àrea de jocs infantils, 
i també amb fonts, bancs, molts arbres i 
parterres amb flors.
· música a l’entorn
· muralles de colors amb banderes que 
fossin més llargues, amb flors i amb portes 
que s’obrissin amb un comandament a 
distància
· i sobre els ponts, que siguin de fusta, paper 
i cartró, de pilotes, elàstics per poder-hi 
saltar, de llaminadures i alguns amb lletres

ALLÒ DE QUÈ JA GAUDIU:
· serveis com biblioteques 
i centres d’assistència primària
· parcs i zones verdes abundants
· voreres bastant amples
· carrers ben il·luminats
· lluminositat
· alguns teniu vistes sobre 
la ciutat i, fins i tot, una pineda

I, per acabar, fins i tot voldríeu ponts que fossin del Barça i del Madrid!!! 





L’exposició

85El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Girona dóna a 
conèixer “L’entorn ideal” a la sala d’exposicions La Cova 
durant el mes de juny en paral·lel amb l’exposició sobre 
els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona.

En concret, part del material que els alumnes han ge-
nerat a les aules durant el curs escolar 2010-2011 i que 
els ha servit per exemplificar com seria el seu entorn 
ideal s’ajunta i crea un entorn nou de totes les escoles. 
Així, a partir de les maquetes, els dibuixos, els pensa-
ments i la documentació que genera el procés de pensar 
i materialitzar l’entorn ideal, ens podem endinsar en les 
múltiples opcions que arriben dels més de quatre-cents 
nens que han participat en aquesta segona edició del 
projecte educatiu.

Durant unes setmanes, conviuen l’arquitectura dels 
més petits amb l’arquitectura dels professionals amb 
una mateixa voluntat: divulgar l’arquitectura que 
es fa a casa nostra i que els infants siguin capaços 
d’interpretar-la i tenir-ne la seva pròpia opinió.





Valoració del projecte

Les escoles participants van valorar molt positivament el 
projecte i van demanar-ne la continuïtat. 
Van destacar-ne els punts forts següents:
· El projecte en si, per tot el que comporta quant a objectius, 
competències i metodologia i perquè dóna l’oportunitat de 
descobrir l’entorn amb uns altres ulls tot treballant d’una 
manera diferent.
· El taller, molt interessant i enriquidor, tant per la formació 
rebuda com per l’intercanvi amb altres escoles. Dóna una 
visió diferent de l’espai arquitectònic, assenta les bases 
per aprofundir-hi i aprofitar-lo i orienta sobre la manera 
d’enfocar el projecte i definir-ne la seqüència.
· Les visites dels arquitectes, molt motivadores per als 
nens. Els arquitectes, en general, s’impliquen molt en tot 
el procés de treball i hi aporten els seus coneixements i 
la seva experiència i fan propostes dinàmiques, creatives i 
interessants.
· Les reunions de seguiment, molt enriquidores i necessàries 
per poder tirar endavant el projecte, organitzar el treball i 
compartir dificultats, facilitats i diferents realitats escolars.
· El congrés, considerat per tots com el punt culminant 
del projecte. Els alumnes hi veuen reflectida la seva feina i 
s’adonen de la importància de fer les coses ben fetes.
· L’exposició, una manera de donar a conèixer els treballs al 
públic en general.

Hi ha un parell de punts, que fan referència a la varietat de 
cicles i a la limitació d’alumnat, en els quals hi ha disparitat 
d’opinions. Per a uns, la varietat de cicles es considera molt 
interessant i enriquidora, mentre que altres manifesten 
que això comporta una dificultat a l’hora de presentar les 

ponències al congrés i fa que als més petits se’ls faci una 
mica feixuc.
Quant a la limitació d’alumnat al congrés, la majoria la 
consideren correcta i necessària, però alguns pensen que 
s’hauria de millorar i garantir que tots els alumnes que 
participen directament en el projecte puguin assistir-hi.

Els coordinadors del projecte el valoren, també, molt 
positivament i en destaquen els punts següents:
· La riquesa de les sessions de treball, tant al taller com a les 
reunions de seguiment.
· La implicació activa i directa del professorat i dels 
arquitectes participants.
· La motivació i l’interès que l’alumnat demostra en tot moment.
· El treball científic dut a terme partint de l’observació, la 
recollida de dades, les conclusions i les millores de futur.
· El bon nivell de la majoria de les ponències.
· L’organització i la dinàmica del congrés, que permet que 
l’alumnat en sigui el protagonista en tot moment.
· La mostra àmplia, variada i ben elaborada de materials que 
s’exposen al COAC.
· El treball cooperatiu entre l’alumnat, entre l’alumnat 
i el professorat, entre escoles i entre aquestes i l’equip 
organitzador.
· El fet que tothom adapti el projecte al seu medi i el senti 
com quelcom propi.

De cara a una propera edició, caldria: analitzar l’interès del 
professorat per fer-hi participar un únic cicle o diversos i, en 
tot cas, reorganitzar el format de la presentació de ponències 
al congrés.
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