
 
Proposta Acte conjunt escoles de la Salle de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i 
Escola d'Arquitectura “La Salle”, Universitat Ramón Llull. 
 
MOTIU 
 
La Llei d'Arquitectura que es troba actualment en tràmit parlamentari insta a les administracions i 
els arquitectes a garantir un millor coneixement i criteri de la població en general pel que fa el 
disseny dels espais habitables, arquitectura, urbanisme, paisatge... En un moment en que els 
processos participatius pel que fa el disseny de la ciutat tendiran, cada cop més, a erigir-se com el 
model de decissió establert a l'hora de determinar les agendes urbanes en el nostre país. No hem 
d'oblidar, a més, que l'adquisició d'una vivenda és, encara avui, l'acte de consum més important que 
una persona fa durant la seva vida i que, per tant, garantir un cert coneixement i criteri als nostres 
ciutadans pot ser de gran utilitat a l'hora d'escollir aquella vivenda que més s'adequai a les seves 
necessitats presents i futures. L'arquitectura i el disseny dels hàbitats és determinat a l'hora d'assolir 
els estandars de sostenibilitat global que són imprescindibles per fer front a reptes de primer ordre 
com la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Per a poder fer-hi front, com a societat, caldran una 
evolució en la concepció dels hàbitats humans per als quals la ciutadania cal que estigui preparada i 
conscienciada. L'escola és el lloc adequat per a començar a garantir aquest canvi de paradigma que 
és, sens dubte, el repte més important que, com a humanitat, se'ns planteja en el segle entrant. Per 
això volem involucrar les comunitats educatives en l'assoliment d'aquests objectius que han passat a 
ser prioritaris per a la nostra professió i, per als quals, necessitem la complicitat de tothom en les 
properes dècades. 
 
En el marc del Congrés d'arquitectura 2016 hem decidit crear una línea de debat al voltant de cóm 
introduir aquests coenixements pel que fa els espais habitables en els plans d'estudis de primària, 
secundària i batxillerat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DELS TALLERS 



 
JORNADES PRÈVIES 
 
Per aquest motiu el Congrés organitza unes jornades de debat que involucraran administracions (Conselleria 
d'Ensenyament), pedagogs i arquitectes (individuals i col·lectius) per a discutir les formes  cóm aquestes nocions es 
poden introduir de forma adient a l'edat dels estudiants.  
 
Aquestes jornades, coordinades pels arquitectes Fernando Marzà i Roger Sauquet, es duran a terme el proper mes de 
setembre i seran obertes a tota la comunitat educativa. Les seves conclusions es posaran a disposició dels mestres i 
pedagogs com a guia per als tallers que proposem fer a les escoles de la Salle, com a experiència pilot en el marc del 
Congrés, durant el trimestre de tardor. 
 
TALLERS A LES ESCOLES DE LA SALLE 
 
De la mà del germà Joan Carles Vàzquez hem convidat a vuit escoles de la Salle de l'àrea de Barcelona a participar en 
uns tallers i una reflexió que servirà d'experìència pilot sobre cóm introduir els conceptes pedagògics i educatius que 
emergiran de les discussions que hem descrit anteriorment. 
 
Les jornades seran preparades a l'escola d'arquitectura de la Salle en una sèrie de lliçons que prepararan els professors i 
els alumnes per a dur a terme els tallers. Tractant tan quins missatges són els adequats i la forma de fer-los arribar a 
cadascuna de les etapes educatives. 
 
FORMAT 
 
Seran tallers curts, d'una durada d'un matí o una tarda, per cada aula de totes les línees i nivells de les escoles de la 
Salle. Durant aquest matí o tarda, dos alumnes de l'escola d'arquitectura de la Salle es desplaçaran a l'aula per a proposar 
un taller, conjuntament amb el prodfessor asignat de l'escola. El taller  consistirà en la discussió d'una sèrie de 
conceptes, adequats a l'edat dels estudiants, encaminats a la confecció d'una petita maqueta (50x50 cm) on es reflectiran 
les respostes obtingudes pels estudiants.  
Les dates en que es duran a terme els tallers seran proposades per les escoles o els propis mestres amb la coordinació 
d'una persona delegada pel Congrés d'Arquitectura. En aquella data acordada dos alumnes de l'escola d'arquitectura de 
la Salle es desplaçaran a l'aula i ells s'encarregaran de conduir el taller i recollir-ne el material. 
 
PROCÉS i OBJECTE DEL TREBALL 
 
-En un primer moment un professor i uns alumnes de l'escola d'arquitectura de la Salle es desplaçaran a cada una de les 
escoles per a discutir, amb els alumnes de més edat (preferentment alumnes de batxillerat) sobre cóm hauria de ser una 
ciutat ideal.  
 
En aquestes converses es tindran en compte els elements i problemàtiques urbanes presents en els entorns urbans 
específics i reals de cadascuna de les escoles de la Salle. La finalitat serà respondre una bateria de preguntes generals 
que plantejaran tots els camps de discussió presents en els debats actuals de les agendes urbanes : introducció de la 
natura en un sentit ampi dins la ciutat, presència de les infraestructures energètiques, espai públic, integració social, 
transport privat i públic, producció agrícola, equipaments, gestió dels residus, smart cities, model de vivendes i densitat 
i activitats econòmiques... 
 
D'aquesta discussió en sortirà un plànol d'una ciutat ideal que recollirà les reflexions dels estudiants amb la guia dels 
estudiants i professors d'arquitectura. Aquest plànol estarà dividit en fragments quadrats cadascun d'ells amb una funció 
o ús de la ciutat. 
 
Cadascun d'aquests fragments recollirà una funció de la ciutat: parc, equipament, vivenda de baixa o alta densitat, 
infraestructura energètica, de reciclatge o transport etc... D'aquesta forma els alumnes tindran una visió global de les 
funcions que són pròpies de la ciutat actual i descobriran com aquestes poden conviure. 
 
Cada un d'aquests quadrats del plànol, amb la seva funció, s'asignarà a una de les aules de l'escola. Per a fer-ho es tindrà 
en compte la complexitat i el programa adequat a l'edat dels estudiants (des de parcs i espais de lleure als més petits, 
fins a infraestructures al més grans). Cada aula, el dia acordat, rebrà la visita de dos estudiants de la Salle arquitectura 
per a fer un taller on es confeccionarà, coma  conclusió, una petita maqueta (d'uns 50x50cm) que recollirà la funció 
marcada pel plànol. Per a fer-la els estudiants d'arquitectura faran una sèrie de preguntes que prèviament hauran 
preparat en classes a l'escola d'arquitectura. La maqueta recollirà les reflexions i les conclusions extretes de les 
preguntes fetes als estudiants. 
 
Finalment amb tots els fragments es constuirà la maqueta final de la “ciutat” ideal feta per cada escola que es presentarà 



en format exposició en algun espai de la ciutat. L'exposició recollirà el plànol incicial, les maquetes que formen la gran 
maqueta de la ciutat i una reflexió més teòrica feta pels estudiants d'arquitectura on es detallaran els interessos i les 
conclusions extretes de les converses amb els estudiants de cada escola així com també el context social i físic de 
cadascuna de les vuit escoles que hi participen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


