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QUI SOM
Coop d’Era som un col·lectiu que treballa per un mo-
del d’arquitectura conscient: compromesa amb el canvi 
social, capaç d’apropar-se a les persones i escoltar-les, 
sensible amb el patrimoni i la memòria local, i decidida a 
actuar en el territori de manera sostenible.

El col·lectiu neix l’any 2018 a les muntanyes dels Pallars, format 
per un equip d’arquitectes i enginyeres amb moltes ganes i 
il·lusió d’emprendre aquest projecte.

JÚLIA LEIGH CAPDEVILA

Arquitecte ETSAB-UPC. Barcelona

ARIADNA RODRÍGUEZ SUÑÉ
Arquitecte ETSAB-UPC. Barcelona

LARA MIR CORTINA

Arquitecte técnica ETSAB-UPC. Barcelona

JOAN FONT FONT

Arquitecte ETSAB-UPC. Barcelona

JOANA RAHOLA ROVIRA
Arquitecte ETSAB-UPC. Barcelona
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QUÈ PROPOSEM
“DISSENYEM I CONSTRUÏM amb mirada CRÍTICA” és un projecte que vol do-
nar eines a infants i joves perquè puguin millorar els espais quotidians del 
seu entorn, amb els següents objectius:

· Analitzar amb una mirada crítica quines qualitats tenen els espais que ens 
envolten i quins usos en fem

· Proposar de manera participativa com podem millorar l’espai

· Prendre consciència de quins materials i recursos tenim a l’abast

Els tallers que proposem poden complementar 
continguts treballats a primària, secundària i batxillerat, 
emmarcats dins dels temaris de tecnologia, tecnologia 
industrial, matemàtiques, física, dibuix tècnic, treball 
per projectes i projectes d’emprenedoria; i també 
poden formar part de projectes de llarga durada de 
transformacions de patis, projectes co-creatius, etc.
Podem adaptar el programa dels tallers als 
continguts que s’estiguin treballant.
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TALLER PARTICIPATIU D’ESTRUCTURES 
DE FUSTA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Introducció al material de la fusta i a les estructures recíproques de 
manera dinàmica, a través de jocs i maquetes. Taller participatiu on 
construirem una estructura fàcilment reproduïble amb la repetició dels 
seus mòduls i adaptable pels mateixos usuaris en funció de les seves 
necessitats. Experimentació amb diferents cobriments i tancaments 
amb materials com ara teixits o entramats vegetals amb vímet. Espai 
de debat en grups petits perquè entre tots i totes pensem possibles 
millores i usos de l’estructura.

OBJECTIUS
· Sensibilitzar-se per la construcció amb 
materials locals i sostenibles com és la 
fusta.
· Entendre el funcionament de les es-
tructures recíproques.
· Treballar en equip en la construcció 
de l’estructura
· Debatre i treure conclusions en grup
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DADES DE L’ACTIVITAT
· Destinataris: els continguts de cada taller es poden adaptar a tots els cursos de primària i 

de secundària.

· Num. màxim de participants: 30 persones aproximadament.

· Lloc de realització: al mateix centre escolar. S’ha de dur a terme en un espai de grans 

dimensions o obert, com el pati.

· Època de l’any: curs acadèmic.

· Durada de l’activitat: entre 1h 30’ i 2h.

· Horari: a concertar.

· Material i requisits de l’activitat: material proporcionat per les organitzadores.

· Preu de l’activitat: consultar pressupost. El preu s’establirà un cop es conegui el lloc de 

realització i el programa definitiu. Tenir en compte que el transport del material suposa un 

cost addicional

· Observacions: un cop concertades les dates i les condicions es realitzarà un programa 

definitiu i específic per cada centre.



6

CONSTRUÏM ESTRUCTURES DE TENSEGRITAT

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Taller participatiu de construcció d’estructures de tensegritat amb mate-
rials naturals, reutilitzats i de proximitat.
La tensegritat és un principi estructural basat en l’equilibri de forces de 
tracció i compressió. 
Experimentem i analitzem els diferents esforços de tracció i compressió 
que produeixen la combinació d’elements naturals, tot posant en pràcti-
ca la seva construcció real a petita i gran escala. Observem quines formes 
geomètriques van apareixent en les diferents construccions.

OBJECTIUS
· Treballar en equip  
· Accedir a eines i coneixements tècnics 
· Conèixer materials naturals i de proximitat
· Experimentar amb la construcció d’estructures 

El taller està complementat amb explicacions dels 
continguts a través de dinàmiques i panells infor-
matius. Considerem el treball en equip la base per a 
la construcció d’estructures. 
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DADES DE L’ACTIVITAT
· Destinataris: els continguts de cada taller es poden adaptar a tots els 

cursos de primària i secundària.

· Num. màxim de participants: 30 persones aproximadament.

· Lloc de realització: al mateix centre escolar. 

· Època de l’any: Curs acadèmic.

· Durada de l’activitat: Sessions de 1,5-2h.

· Horari: a concertar.

· Material i requisits de l’activitat: material proporcionat per les 

organitzadores.

· Preu de l’activitat: 150 € aproximadament + desplaçament. Consultar 

pressupost. El preu s’establirà un cop es conegui el lloc de realització i el 

programa definitiu.

· Observacions: un cop concertades les dates i les condicions es realitzarà 

un programa definitiu i específic per cada centre.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
De tots els materials de construcció que tenim a l’abast al nostre entorn més 
proper, la terra n’és el més agradable per a treballar-lo amb la canalla. A qui 
no li agrada jugar i embrutar-se amb fang? 
Proposem un taller participatiu enfocat a diverses edats on les participants 
entrin en contacte amb la terra de manera sensorial i lúdica per acabar ex-
perimentant amb aquesta com a material de construcció. 
Disposem del material per a realitzar mini adobs i mini tapials. Depenent de 
què triï el centre podem fer una tècnica o una altra. 

PERDEM LA POR A EMBRUTAR-NOS; 
EXPERIMENTEM AMB LA TERRA

OBJECTIUS
· Desenvolupar els sentits i les habilitats del nostre cos 
per a explorar nous materials
· Conèixer la terra com a material alternatiu a la cons-
trucció convencional
· Entendre que el més important no és sempre el re-
sultat, sinó el procés: divertir-nos i jugar amb la terra, 
perdre la por a embrutar-se
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DADES DE L’ACTIVITAT
 · Destinataris: alumnat de primària

· Num. màxim de participants: 20 persones aproximadament (10 persones 

per organitzadora, comptant amb la col·laboració de les docents)

· Lloc de realització: al mateix centre escolar, si pot ser espai exterior 

perquè la neteja posterior al taller sigui més fàcil. 

· Època de l’any: Curs acadèmic.

· Durada de l’activitat: 2h

· Horari: a concertar.

· Material i requisits de l’activitat: terra (si pot ser del mateix centre, si no 

ho porta l’organització), aigua (del mateix centre), mini adoberes o mini 

tapieres de fusta reciclada (ho porta l’organització)

· Preu de l’activitat: 200€ + desplaçament

· Observacions: un cop concertades les dates i les condicions es realitzarà 

un programa definitiu i específic per cada centre. Aquest podrà escollir si 

prefereixen el taller de mini adobs o el de mini tapial.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
En aquesta activitat proposem a nenes i nens experimentar la transforma-
ció i apropiació dels espais quotidians a través de la intuïció i del contacte 
amb diferents materials com ara fils i teixits.
Analitzarem l’espai que volem transformar així com els materials de què 
disposem per a estudiar-ne les possibilitats.
Col·lectivament construirem i transformarem l’espai de manera lúdica i 
imaginativa, i un cop acabada l’activitat la comentarem i celebrarem al 
voltant de les construccions.

TALLER D’EXPERIMENTACIÓ AMB L’ESPAI

OBJECTIUS
· Sensibilitzar-se en el potencial transformador i la importància del treball 
en col·lectiu
· Experimentar amb la transformació de l’espai quotidià en primera perso-
na
· Experimentar, a través de la intuïció, fora de l’espai de l’aula i en els espais 
quotidians
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DADES DE L’ACTIVITAT

· Destinataris: Nens i nenes amb edats entre 8-12 anys

· Num. màxim de participants: 6-30

· Lloc de realització: al mateix centre, espai exterior si és possible, si no 

també pot ser espai interior. Depèn de com es vulgui enfocar el taller, 

quin tipus de materials, etc.

· Època de l’any: curs escolar

· Durada: un matí/una tarda, unes 3h

· Horari: a concertar

· Material i requisits de l’activitat: a poder ser facilitats pel centre. A 

concretar quan es defineixi el programa del taller.

· Preu: 200€ + desplaçament 

· Observacions: aquest taller es pot adaptar i vincular als continguts i 

necessitats dels docents/assignatures del curs escolar. Contacteu-nos per 

a més detalls.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Taller d’experimentació amb diferents materials i construccions per 
conèixer i entendre les magnituds de manera pràctica i lúdica.
La idea del taller és que de manera pràctica construïm i elaborem figures 
volumètriques a partir de materials naturals (fang, fusta...) per a visualitzar 
els aprenentatges teòrics que rebem a classe. 
També comprendre les dimensions dels espais que habitem: quant espai 
ocupem a l’aula? A través del nostre cos també podem visualitzar dife-
rents volums i dimensions, fabricar-nos mètodes perquè ens sigui més 
fàcil comprendre l’espai. 

DESCOBRIM LES MAGNITUDS

OBJECTIUS
· Experimentar amb els continguts curriculars de manera pràctica i trans-
versal
· Conèixer materials naturals i de proximitat
· Treballar en equip  
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DADES DE L’ACTIVITAT

· Destinataris: els continguts de cada taller es poden adaptar a tots els 

cursos de primària.

· Nº màxim de participants: 30 persones aproximadament.

· Lloc de realització: al mateix centre escolar. 

· Època de l’any: curs acadèmic.

· Durada de l’activitat: sessions de 2h.

· Horari: a concertar.

· Material i requisits de l’activitat: material proporcionat per les 

organitzadores.

· Preu de l’activitat: consultar pressupost. El preu s’establirà un cop es 

conegui el lloc de realització i el programa definitiu.

· Observacions: un cop concertades les dates i les condicions es realitzarà 

un programa definitiu i específic per cada centre.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Una anàlisi dels espais amb perspectiva de gènere ens permet entendre 
les experiències de totes les persones, amb tota la diversitat i complexitat 
que això implica. Per tal de planificar actuacions més equitatives i més efi-
cients, oferim serveis de diagnosi per conèixer les realitats quotidianes dels 
i les joves, les seves necessitats i els seus desitjos.
Les marxes exploratòries consisteixen en unes visites a peu fetes per un 
grup de joves pel poble on viuen, el centre on estudien o fan altres activi-
tats. L’objectiu és detectar els espais on ens sentim bé i els espais on no. I 
anar més enllà, detectar quins poden ser els motius i com el disseny o la 
gestió de l’espai públic pot millorar la nostra vida quotidiana. 

RECORREGUTS AMB PERSPECTIVA 
DE GÈNERE

OBJECTIUS
· Prendre consciència de les desigualtats que reprodueixen els espais pú-
blics.
· Detectar quins són aquests espais en què es reprodueixen les desigualtats.
· Proposar canvis que millorin la vida quotidiana de totes les persones.
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DADES DE L’ACTIVITAT

· Destinataris: els continguts de cada taller es poden adaptar a tots els 

cursos de primària i secundària.

· Nº màxim de participants: 30 persones aproximadament.

· Lloc de realització: al mateix centre o pel poble

· Època de l’any: curs acadèmic.

· Durada de l’activitat: entre 1h 30’ i 2h.

· Horari: a concertar.

· Materials i requisits de l’activitat: material proporcionat per les 

organitzadores.

· Preu de l’activitat: 150€ aproximadament + desplaçament. Consultar 

pressupost. El preu s’establirà un cop es conegui el lloc de realització i el 

programa definitiu.

· Observacions: Aquesta activitat es pot plantejar per un grup de joves 
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Activitat dividida en 3 fases que segueixen una metodologia basada en un 
procés participatiu vinculada a tota la comunitat. Aquestes fases es poden 
realitzar per separat, sent cada fase un taller diferent, però seguint l’ordre 
següent.
A la primera fase durem a terme la diagnosi col·lectiva de l’espai que volem 
repensar (pati, espais interiors o qualsevol altre espai) per conèixer quina 
és la distribució i l’ús d’aquest segons el gènere, i les percepcions, creences 
i vivències del professorat i l’alumnat. Al tractar-se de mètodes participa-
tius per fomentar la presa de consciència, s’utilitzen eines i metodologies 
“childfriendly”, com el dibuix i les tècniques orals.
A la segona fase transmetrem els valors inclusius i no sexistes que volem 
que estiguin presents en aquesta transformació. Aquesta és una activitat 
de sensibilització.

REPENSEM ELS NOSTRES ESPAIS

I per a la tercera fase, tenint en compte els resultats de 
l’anàlisi i les demandes per part de l’alumnat, Coopd’Era 
elaborarà propostes i recomanacions de millora per a l’es-
pai que es vol transformar. Aquestes les farem pensant en 
intervencions que no suposin una gran inversió econòmi-
ca i proposant solucions que generen canvis efectius en 
les desigualtats de gènere en el pati modificant el mínim 
possible.
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DADES DE L’ACTIVITAT

 Destinataris: els continguts de cada taller es poden adaptar a tots els 

cursos de primària i secundària.

· Nº màxim de participants: 30 persones aproximadament en una primera 

fase d’anàlisi; en cas de fer una transformació de pati de tot el centre, 

s’implicarà a tota la comunitat educativa.

· Lloc de realització: al mateix centre escolar. 

· Època de l’any: curs acadèmic.

· Durada de l’activitat: sessions de 2h-3h.

· Horari: a concertar.

· Material i requisits de l’activitat: material proporcionat per les 

organitzadores.

· Preu de l’activitat: consultar pressupost. 

· Observacions: un cop concertades les dates i les condicions es realitzarà 

un programa definitiu i específic per cada centre.

OBJECTIUS
· Prendre consciència de les desigualtats que reprodueixen els espais edu-
catius
· Sensibilitzar a la resta d’agents educatius
· Proposar millores de manera col·lectiva, a través de la co-creació
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Correu electrònic: info@coopdera.org
Web: www.coopdera.org
Telèfon: 681646258 (Ariadna) / 610278617 (Júlia)
     
                coopdera
                 

CONTACTA’NS!


