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El 4 i 5 de juny de 2022

Espai Infantil
Espai lliure
de joc en bioconstrucció

Descripció
Usualment, pensem la bioconstrucció des d'una perspectiva adulta, on primem 
les característiques tècniques, físiques i mecàniques des d'una perspectiva 
respectuosa amb el medi ambient i de la nostra salut o des d'una mirada 
estètica i ens n'oblidem de la part més cultural o pedagògica de la construcció 
natural.

Per això, pretenem acostar el FIRHÀBITAT als més petits, ja que conformen la 
nova generació predestinada a conviure amb l'escalfament global i les 
mesures de reducció de CO₂ que s'estan impulsant des de les directrius 
internacionals i, per tant, a ser una generació on la construcció sigui, per se, 
bioconstrucció.

Proposem un espai de joc lliure amb una mirada holística i a través de 
materials naturals que acosti als infants a la bioconstrucció. Potenciarem la 
destresa individual i el treball col·lectiu a través de:
-L'experimentació amb el fang i la construcció amb tècniques de terra.
-La construcció de cabanes amb estaques de castanyer i fang
-El joc i la construcció amb elements de fusta.

•Promocionar el joc lliure dels infants, acompanyant-los en els seus 
aprenentatges

•Incentivar la cooperació a través de recursos naturals: la terra i la fusta
•Fomentar l’autonomia de l’infant a través d’unes directrius respectuoses i que li 
permet desenvolupar les seves aptituds psicomotrius.

•Gestionar les emocions a través d’una mirada holística de les acompanyants.

Espai 1 Pastar Fang
El xurro de fang, pastem amb els peus. Jocs enfangats
Aptituds individuals: equilibri, força, coordinació

Espai 2  La Tàpia
Elaboració d’una tàpia amb terra. 
Aptituds individuals: força, creativitat, concentració

Espai 3 Les Cabanes
Refugis amb revocs de fang.
Aptituds individuals: precisió, muntatge, destresa

Espai 4 Les Recíproques
Construcció d’estructures recíproques de castanyer
Aptituds individuals: creativitat, precisió, muntatge

Espai 0 Jocs pels més petits: de 0 a 5 anys

Objectius generals 

Continguts

al Firhàbitat



Horaris i programa d’activitats
4 i 5 de 

juny ESPAI 1 ESPAI 2 ESPAI 3 ESPAI 4 ESPAI 0

08:30
09:15 PREPARACIÓ DELS ESPAIS 

09:15
09:30 OBERTURA DELS ESPAIS DE JOC

09:30
13:30

PASTAR FANG

El xurro de fang, pastem 
amb els peus

Jocs enfangats

Aptituds individuals:
equilibri, força, coordinació

LA TÀPIA

Elaboració d’una tàpia amb 
terra

Aptituds individuals:
força, creativitat, 

concentració

LES CABANES

Refugis amb revocs de fang

Aptituds individuals:.
precisió, muntatge, destresa

LES RECÍPROQUES

Construcció d’estructures 
recíproques de castanyer

Aptituds individuals: 
creativitat, precisió i 

muntatge.

 
JOCS PELS MÉS PETITS

De 0 a 5 anys

Elements de fusta per al joc 
lliure dels infants

Informació general

A qui va dirigit: A infants de 0 a 12 anys.

Nombre d’infants: Espai obert.

Formadors: L’Equip de talleristes i formadors d’ORÍGENS, Escola Taller de 
Bioconstrucció.

Durada: 2 dies (8 hores)

Dates: El 4 i 5 de juny de 2022

Lloc de realització: Firhàbitat

Amb la col·laboració de:

Nota: L'organització es reserva el dret de realitzar canvis i  adaptacions dels espais proposats.
*Al no ser un servei de guarderia, tots els infants seran responsabilitat dels seus tutors legals, que signaran el document pertinent tant si es queden al taller com si no. 

Per més informació:    www.escolaorigens.com


