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Resum:
Una de les funcions principals que té la professió i per extensió qui la representa, el Col·legi d?Arquitectes
de Catalunya (COAC), és la de divulgar l?arquitectura i promoure?n la seva funció social. Un Congrés
d?Arquitectura no pot obviar la discussió sobre quina és la millor manera per aproximar la comprensió dels
conceptes arquitectura, urbanisme, ciutat, paisatge, hàbitat i espai públic, a una societat cada cop més
inquieta, més informada, però menys reflexiva.
Perquè una ponència sobre Arquitectura i Educació?. Ciutat i hàbitat són presents a tota la nostra realitat de
vida en comunitat. Espais de relació, espais per viure i per aprendre, en gaudim i en patim, i del seu estudi i
anàlisi en podem extraure experiència i coneixement.
Ensenyar Arquitectura als ensenyaments bàsics té l?aspiració de treballar la formació holística, despertar el
sentit crític i formar capacitats per a resoldre problemes complexos utilitzant recursos per compartir
coneixements i processos de col·laboració que eludeixin comportaments autistes. I amb la finalitat de
condensar tots els potencials d?aquests coneixements que ens subministrin les eines per ser ciutadans pro
actius -emprenedors i innovadors.
Vuestro nombre
Nombre
El nombre que escojas se publicará junto tu comentario
Email *
Comment *
He leido y acepto las condiciones de privacidad *

Per veure la política de privacitat del COAC, clica aquí
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam
submissions.
Guardar
Source URL: https://congresarquitectura2016.org/es/comment/reply/25308

