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Obradoiros na rúa
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I Bienal Internacional de Educación en arquitectura para a infancia e mocidade.

Habitar dende o lúdico: do patio escolar á cidade como taboleiro de xogo.

Obradoiros na rúa.
7 cidades galegas. 7 taboleiros de xogo. 7 obradoiros participativos. A Coruña, Ferrol , Santiago, Lugo, Ourense, Vigo e Pontevedra serán sedes 
dunha serie de obradoiros participativos que culminarán coa celebración en Pontevedra da I Bienal Internacional de Educación en Arquitectura 
para a Infancia e Mocidade que se inaugurará o día 10 de Maio.e que permanecerá aberta ata o 15 de Xuño (comprobar esta data). Organizada 
pola Deputación e o Concello de Pontevedra, pola Xunta de Galicia e polo Colexio ofi cial de Arquitectos de Galicia COAG, a bienal, a través das 
delegacións do COAG, convida a nenos e familias a un achegamento ao espazo público, á arquitectura e ao patrimonio a través de obradoiros or-
ganizados por colectivos especializados en arquitectura e infancia. Os sentidos, a xeometría, a construción e o planeamento danse a man nunhas 
xornadas que esperamos compartir con toda a cidadanía. Pode consultarse a información relativa aos obradoiros e á propia bienal na seguinte 
ligazón.

+Info http://ludantia.wixsite.com/bienal-internacional

Sedes.
A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Vigo e Pontevedra.

Formato dos obradoiros.
Grupo aproximado de 15 nenos /turno 
(fl exible en función do obradoiro)
Idades comprendidas entre os 6 e os 12 anos.
Duración de cada sesión: 90 minutos
Dúas sesións por localización

Contactos dos equipos.
Coordinación. 
Fermin Blanco. 686720020. info@sistemalupo.com

Colectivo Re Creo. 
Marta Somoza. 648004598. somozamedinamarta@gmail.com

Taller Abierto. 
Ana Barreiro. 617340323. contacto@tallerabierto.info

Sistema Lupo. 
Fermin Blanco. 686720020 info@sistemalupo.com

Palitroques. 
Victor G Echave. 653426949  

A vila do mañá.
Sandra González. 647123569

Román Corbato
Román Corbato  606363341
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Calendario previsto

Abril  

 Sábado 21 A Coruña   17:00-20:00. Centro Ágora.
      Palitroques. Cúpulas. 
     Sistema  Lupo. Another brick in the wall.
     Obradoiro familiar

 Domingo 22 Ferrol  11:00-14:00  Centro Torrente Ballester
     Patio de xogos. Sistema  Lupo
     Obradoiro familiar

 Sábado 28 Vigo   17:00-20:00. COAG Vigo. 
     Xeometría, sólidos  platónicos.  Palitroques+Sistema  Lupo. 
     Obradoiro familiar
 Sábado 28 Ourense  17:00-19:00. Liceo + Alameda  do  Bispo  Cesáreo. 
     Ambientes e Sentidos. Colectivo  Re Creo. Marta  Somoza.
     Idades: Obradoiro familiar, 2-14 anos 
 
 Domingo 29 Lugo  11:00-14:00. Praza Maior
     A  Cidade  do  mañá. Lugo. Sandra González
     Todas as idades.

 Domingo 29 Ourense  11:30-13:30. Campus Ourense. 
     Ambientes e Sentidos. Colectivo  Re Creo. Marta  Somoza
     Idades: Obradoiro familiar, 2-14 anos 

Maio  

 
 Martes 1 Santiago  11:00-14:00. CGAC
      MieséMais en familia. # MIESé+ Sistema  Lupo
     Obradoiro en familia recomendado de 6 a 12 anos. 

  Sábado 5 Pontevedra 11:00-14:00. Praza da Ferrería   
     Xogo Libre! Taller Abierto
     Destinatarios:  nenxs a partir de 4 anos.
 Sabado 5 Pontevedra 17:00-20:00. Praza da Ferrería  
     Román  Corbato, Begoña Paz e  Itzíar  Ezquieta.
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Ambientes e sentidos.
Tema e obxectivos.

O medio que nos rodea infl úe en nós continuamente: na conducta, no estado de ánimo, na proxección. Habitar espazos amables, acolledores, 
fl exibles e de escala apropiada, infl úe positivamente na calidade de vida. Esta relación é especialmente intensa e determinadora durante a infan-
cia. 
O proxecto propón dotar aos nenos e nenas de ferramentas para analizar un espazo de xogo na cidade, exploralo, pensar o seu ambiente e trans-
formalo temporalmente con instalacións efémeras. 
Os obradoiros son xogos para facer anacos de cidade.

Contido e proceso

A actividade organízase en varias secuencias: 
1. observar o espazo que nos rodea, apoiándonos na busca de pistas e interpretación de planos que dirixen a atención a elementos individualiza-
dos -sombras, grupos de vexetación segundo a súasu altura, mobiliario urbano, seres vivos, presenza de auga, trazados de percorridos da gente, 
limiares …- establecendo despóis interpretacións, deduciónes e relacións entre eles -combinación de materiais, disposición de obxectos, enca-
denamento interior/exterior, gradación de luminosidade, …-2. examinar formas, superfi cies e bordes 3. resolver o tema tratado con expresión 
individual (collague, debuxo, mural ou maqueta)  4. traballar en equipo para realizar una construcción creativa que modifi que o lugar, empregan-
do teas, botellas, cordas, tizas, papeis .... 5. O taller remata con xogos que usan e se apropian do lugar transformado.

Para a elaboración dos contidos dos obradoiros trabállanse tres temas: tempos, atmosferas e límites.
O obradoiro tempos parte dunha refl exión dos diferentes tempos concetrados no lugar: o presente do espectador, a biografía do lugar, a repeti-
ción e os ciclos.
O obradoiro atmosferas xira en torno ao ambiente que percibimos cos sentidos, no que a presenza dos obxectos ao redor xeneran sensacións 
múltiples que lemos de xeito simultáneo e intuitivo.
O obradoiro límites refl exiona sobre as fronteiras e os limiares. Traballa o modo en que se usan os recintos encadeados espacialmente, os espazos 
de transición e os bordos, propondo estratexias de invasión, superposición e colonización.
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Xogo libre.
Pontevedra. Xogo Libre! Taller Abierto.

Xogo libre!
Trátase dun obradoiro para fomentar o uso e condición da rúa como espazo para a transformación espazo e a creación infantil. Demarcación de 
varias áreas para o xogo libre e estruturado, baseado na transformación de pezas pequenas que se converten en algo máis grande, mediante 
formas xeométricas diversas. Disponse de diferentes elementos materiais para experimentar as súas posibilidades plásticas e a súa continuidade 
como parte do xogo simbólico. Trátase dun obradoiro aberto no que  xs  nenxs xoguen libremente no espazo público.

Imparte: taller aberto 
Destinatarios:  nenxs a partir de 4 anos.
Lugar: Praza da Ferrería (soportais en caso de choiva)
Día: Sábado 5 de maio, de 12 a 14 horas

+ Info http://tallerabierto.info/category/arquitectura- educacion/
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A cidade do mañá.
O obxectivo é incluír á infancia e adolescencia nos procesos de construción do espazo común, dotándolles das ferramentas necesarias para des-
envolver a súa creatividade dende a arte e a arquitectura, co fi n de provocar o espertar dunha nova mirada dos espazos nos que habitan. Búscase 
estimular unha actitude crítica para que comecen o seu desenvolvemento como unha cidadanía activa, pois eles serán os responsables da cidade 
do futuro. Como afi rma David  Harvey, é necesaria a apropiación dos espazos públicos urbanos por parte da cidadanía mediante unha acción 
política para convertelos en espazos comúns.

Partimos da cidade como ferramenta educadora, non neutra, e sobre a que a cidadanía ten dereito ao seu goce, a súa transformación e a que 
refl icta a súa maneira de entender a vida en comunidade. Consideramos o espazo público como un espazo común de aprendizaxe e construción 
colectiva dos que normalmente non teñen voz, os nenos e os adolescentes, impulsando o seu dereito para formarse un xuízo propio acerca do 
hábitat no que viven e a poder expresalo.

Por iso, proponse a transformación temporal dos espazos públicos das vilas galegas realizada por nenos e adolescentes, traballando a todas as 
escalas do común: arquitectura, patrimonio, urbanismo e paisaxe.

Con iso preténdese un maior coñecemento da cidade na que habitan; unha apropiación de espazos que lles son vetados a diario; o movemento 
con liberdade nas prazas;  empoderamiento espacial xunto con outros nenos favorecendo a súa convivencia; valoración do lugar a través dunha 
nova mirada; facerlles responsables da contorna; e  demostrarlles a súa capacidade  trasformadora.

Todos estes aspectos expoñense dende o xogo e o #gozar como ferramentas fundamentais nestas idades, a cidade entendida como un taboleiro 
de xogo, tal como propoñía o arquitecto e urbanista Aldo van  Eyck:

 “A oportunidade de que o neno descubra o seu propio movemento forma parte da cidade en si; a cidade tamén é un espazo de xogo.  
 O neno utiliza todos os elementos da cidade, todos os obxectos construídos, todas as superfi cies de por as que pode  gatear ou rubir.  
 Os nenos saben xogar moi ben con estas cousas, aínda que non teñan permiso para iso.”
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MieséMáis.
Santiago. COAG Santiago-CGAC.

Xornada familiar en Compostela baseada nos nosos pioneiros da arquitectura, 
faremos unha  gymkana arquitectónica baseada en referentes da arquitectura 
que serviron de base ao programa  MIESé+. 
Faremos unha serie de retos para ser resoltos en familia aplicando as didácticas 
de Sistema  Lupo.
MIEé+ é un programa que se desenvolve en Compostela vinculado á obra de 
autores

+ Info do Programa
http://sistemalupo.ferminblanco.com/mies-e/
 
MANIFESTA, IMAXINA, EXPERIMENTA, SENTE!
Propoñemos unha serie de obradoiros de arquitectura dirixidos ao público infan-
til. O obxectivo é proporcionar aos nenos e nenas as claves 
necesarias para interpretar a arquitectura contemporánea mediante o legado 
das fi guras máis relevantes do noso tempo neste campo.
O equipo de Sistema  Lupo introduce aos participantes no apaixonante mundo 
da arquitectura contemporánea. Cada obradoiro está adicado a un autor 
representativo das diferentes xeracións de arquitectos dende as vangardas ata a 
actualidade e desenvólvese atendendo á fi losofía de cada creador.
O xogo é fundamental durante todas as sesións. Utilízase a didáctica de Sistema  
Lupo tanto no referido ao material como aos contidos. É unha didáctica experi-
mental que fomenta a refl exión e a creatividade individuais ademais do traballo 
en equipo a través de dinámicas de construción a gran escala.
A metodoloxía inclúe unha parte teórica, onde se fai un achegamento á fi gura 
e ao pensamento de cada arquitecto, e posteriormente exponse unha serie de 
retos construtivos.
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Palitroques + Sistema Lupo.

PALITROQUES é un obradoiro didáctico de xeometría aplicada ás estruturas, no que construiremos volumes de gran escala formadas a base de 
barras e nós. 
SISTEMA  LUPO é un proxecto baseado nas posibilidades do bloques de construción como instrumento educativo. As didácticas transversais 
permiten ao participante entrar en campos tan diversos como as matemáticas, a xeometría, a música, as ciencias sociais ou a xeografía e historia 
todo iso tomando como base a arquitectura e onde o traballo en equipo será unha máxima durante toda a xornada.

A Coruña. 
Centrarémonos na construción de cúpulas  geodésicas, fundamentado nos estudos do arquitecto  Bucky Fuller, estruturas moi efi cientes basea-
das nos triángulos.

Vigo.
Este día levantaremos os sólidos  platónicos, que son os cinco únicos  poliedros regulares, fundamentais para comprender as bases do deseño  
tridimensional.

Ferrol.
Nesta ocasión montaremos mallas espaciais, estruturas habituais nas edifi cacións industriais que permiten cubrir grandes luces.
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Contactos dos equipos.
Coordinación. 
Fermin Blanco. 686720020. info@sistemalupo.com

Colectivo Re Creo. 
Marta Somoza. 648004598. somozamedinamarta@gmail.com

Taller Abierto. 
Ana Barreiro. 617340323. contacto@tallerabierto.info

Sistema Lupo. 
Fermin Blanco. 686720020 info@sistemalupo.com

Palitroques. 
Victor G Echave. 653426949  

A vila do mañá.
Sandra González. 647123569

Román Corbato
Román Corbato  606363341


