
 

 

 

 
 

                                                                                            Nota de premsa 

 
PRESENTACIÓ  DEL  LLIBRE  ENSENYAR  ARQUITECTURA  – 
APRENDRE  ARQUITECTURA  A  LA  SEU  GIRONINA  DEL 
COL∙LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 

 
 

Girona, 6 d’octubre de 2010 – Demà a  la  tarda  (19h),  la  sala de conferències Rafael 
Masó  de  la Demarcació  de Girona  del  Col∙legi  d’Arquitectes  de  Catalunya  (COAC) 
acollirà  la presentació del  llibre Ensenyar arquitectura  ‐ Aprendre arquitectura que 
intenta reflectir  l’experiència dels  infants  i dels mestres han participat en el projecte 
educatiu  del  mateix  coordinat  per  la  Demarcació  de  Girona,  amb  el  suport  del 
Departament d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya. 

La  presentació  anirà  a  càrrec  de  Pere  Solà,  director  General  d'Urbanisme  de  la 
Generalitat  de Catalunya; de  Josep Xirgu,  inspector  en  cap dels Serveis Territorials 
d’Educació  a  Girona;  del  president  de  la  Demarcació  de  Girona  del  Col∙legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Frederic Cabré; així com dels coordinadors del projecte, la 
mestra i pedagoga Dolors Guix i l’artista Pep Admetlla. 

La publicació exposa l’experiència del projecte a través de cinc apartats: el projecte, el 
desenvolupament a les escoles i la conclusió a la qual va arribar cada centre, el congrés 
infantil d’arquitectura, l’exposició que complementava el treball dels alumnes i com ha 
de  ser  “l’escola  ideal”  segons  tots els participants  i que ha estat  l’objecte de  treball 
durant tot el curs acadèmic 2009 – 2010. 

II edició Ensenyar arquitectura – Aprendre arquitectura 
Gràcies a  la bona acceptació del projecte,  la Demarcació de Girona  inicia  la  segona 
edició  durant  aquest  curs  escolar  2010  –  2011.  Enguany,  el  tema  escollit  ha  estat 
l’entorn escolar: la plaça, el carrer, el barri. Seguint amb la mateixa metodologia de la 
primera edició, els alumnes de primària de  les set escoles participants – dos més que 
l’edició anterior ‐ aniran descobrint per si mateixos, a través de la pròpia experiència i 
guiats de  la mà experta dels seus mestres, com es pot valorar  l’entorn de  l’escola,  la 
plaça, el barri, com es dissenya, qui el dissenya, quins elements es tenen en compte, 
etc.  
 
Així, coincidint amb  l’efemèride del Dia Mundial de  l’Arquitectura celebrat el passat 
dilluns  4  d’octubre,  la  Demarcació  de  Girona  inicia  la  primera  de  les  activitats 
d’aquesta  segona  edició de  l’Ensenyar  arquitectura  – Aprendre  arquitectura  amb  la 
visita de 75 alumnes de  les escoles Agustí Gifre de Sant Gregori  i Sant Josep de Sant 
Feliu de Guíxols, a la seu dels arquitectes a Girona.  
 
 



 

Ensenyar arquitectura – Aprendre arquitectura 
El  Col∙legi  d’Arquitectes  de  Catalunya  (COAC),  a  través  del  Servei  Educatiu 
d’Arquitectura  (SEA),  va  portar  a  terme  en  el  decurs  del  2003  un  projecte  de 
sensibilització sobre l’arquitectura a les escoles de primària d’arreu del nostre país que 
va  culminar  amb  l’edició  d’un  CD‐ROM  pedagògic  anomenat  “Tangram  Ville”, 
participant amb ell en el projecte “Architecture Education & New Technologyes”, dins el 
marc europeu Cultures 2000.  
 
Vists els resultats que es van obtenir,  i amb  la perspectiva necessària,  la Demarcació 
de Girona del COAC va decidir endega el curs passat un nou projecte pedagògic, sota 
el  nom  “Ensenyar  arquitectura  – Aprendre  arquitectura”  ideat  i  coordinat  per  la 
pedagoga  i mestra Dolors Guix  i per  l’artista gironí Pep Admetlla, amb  la voluntat de 
que  l’arquitectura  esdevingui  part  del  coneixement  a  impartir  en  els  projectes 
educatius dels centres de primària, de la mateixa manera que ja ho és en les realitats 
diàries dels alumnes i mestres.  
 
El projecte té dos objectius bàsics: fomentar l’interès i motivar la capacitat crítica dels 
nens per  l’arquitectura,  i experimentar amb un element  tan  clau  i abstracte  com és 
l’espai. Per aconseguir‐ho, i essent conscients que a les escoles se’ls hi demana molt i 
els mestres estan  sobresaturats, el projecte es va  integrar amb el  currículum  i  cada 
escola el pot adaptar a  la seva pràctica educativa. Així, els nens  treballen conceptes 
com  l’espai,  l’arquitectura...   mentre  estudiaven  la mesura,  els  arbres  del  pati  o  la 
sonoritat  de  l’aula  de música, mitjançant  el mètode  científic:  hipòtesis,  treball  de 
camp – observació, experimentació , recollida de dades...‐ i conclusions. Tot el que el 
nen viu i es fa seu, n’és el protagonista i per tant aprèn a conèixer‐ho, a respectar‐ho i 
estimar‐ho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació: 
Vanessa Masip. Departament de Comunicació ‐ Demarcació de Girona del COAC. 
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