
Mes informació: 
CoAC Tarragona 
(977 249367 / Iolanda) 

 
 

DEPARTAMENT COMUNICACIÓ 
 

Visita dels nens de l’escola PAX a l’exposició:  
“La ciutat dels nens. Un somni construït” 

                
Una ciutat ideal a partir de maquetes  

fetes per nens que plasmen la casa dels seus somnis 
 
 
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), a través del Servei Educatiu 
d’Arquitectura (SEA), presenta l’exposició “La ciutat del nens: un somni construït”, que 
recull el treball de més de 700 nens d’onze escoles catalanes en el que han realitzat 
una maqueta de la casa dels seus somnis. El CEIP Pax de Tarragona és el centre 
escolar que participa en aquesta nova iniciativa pedagògica. 
 
Dijous 29 de gener de 2004, nens de 5 i 10 anys de l’Escola Pax visitaran 
l’exposició a la Seu del COAC (Plaça Nova, 5. Barcelona).   
 
L’exposició “La ciutat dels nens. Un somni construït”, és el resultat d’una experiència 
educativa dirigida pel SEA i que vol contribuir a la difusió dels valors de l’arquitectura, 
l’urbanisme i l’espai, aprofundint en la percepció que en tenen els nens, a través de la 
materialització de quina és la seva casa somiada. Per això tots el nens han de 
construir una maqueta partint d’un material homogeni ( la mateixa quantitat de pasta 
de modelar).  
 
La suma d’aquestes maquetes conformen “la ciutat dels nens”, que s’exposa fins al 31 
de gener a la sala d’exposicions del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, a la plaça 
Nova, 5, de Barcelona. 
 
Els nens, a través d’aquest exercici, han observat que els edificis tenen una estructura 
concreta i aquesta varia en funció de la utilitat, estableixen les diferències físiques i 
d’utilitat entre els edificis d’oficines  i els habitatges, o les utilitats diverses que tenen 
els diferents elements d’un mateix edifici, locals comercials, pisos, terrats, elements de 
distribució.  
 
També es vol que el nen adquireixi consciència dels elements arquitectònics partint de 
la comparació i les diferències que hi ha entre els edificis que coneix, la mateixa 
escola, la casa dels avis, el lloc d’estiueig, una granja, establint la relació entre la 
estructura i la vida interior i exterior de l’edifici. El nen a través de l’observació pot 
aprendre quina es la relació entre la morfologia d’un edifici i la seva ubicació en l’espai: 
sostres inclinats a la muntanya, finestres petites en països càlids, grans finestres en 
països amb poca llum a l’hivern...  
 
Enllaç: http://www.coac.net/COAC/area_cultura/default.htm 
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