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2 de juny 2022

REVESTIMENTS NATURALS 
Taller de calç i argila sobre parets 

Descripció del 
tallerRevestir una paret és una tècnica molt antiga que pot abarcar des d’una capa de 
protecció dels murs fins varies capes superposades amb una capa final 
merament decorativa. Els revocs han anat evolucionant a mida que s’anaven 
incorporant diferents materials i això ha permès que apareguessin gran multitud 
de tipus per complir les més diverses funcionalitats. 

Els valors de la calç i l’argila responen als més alts estàndards de la indústria, i a 
més son naturals, i per tant potencien la salut de les persones i l’equilibri del medi, 
dos dels principals objectius de la bioconstrucció.

Primerament, ens centrarem en fer capes base amb morter d’argila i amb morter 
de calç. Qui no s’hagi enfrontat amb les mans a aquests materials, adquirirà 
noves capacitats pràctico-constructives alhora que restarà vinculat per sempre a 
un món fascinant..

Qui tingui les mans un xic expertes, podrà experimentar, diferents tècniques 
d’acabats tals com l’estuc, el planxat i l’arremolinat fi.

Per últim, tothom podrà contrastar i enriquir la seva experiència amb els nostres 
docents.

La màgia del Konvent posarà la resta.

-Aproximar-se a les composicions per capes base en estucs de terra i calç.

-Elaboració de morters base d’argila i calç hidràulica.

-Iniciar-se en l’ús de la llana per a l’aplicació de morters i el seu arremolinat idoni.

-Aproximar-se a les composicions per capes finals en estucs de terra i calç.

-Elaboració de morters fins d’argila i calç aèria.

Teoria: Introducció als tipus d’argiles i calç. 
Pràctica: Presa de contacte amb el material.

Preparat i pastat de morters d’argila i calç per unes bones capes base.
Aplicació sobre una superfície aproximada d’1m2 per persona amb llana i 
posterior arremolinat amb morters base d’argila i de calç hidràulica.

Preparat i pastat d morters d’argila i calç per capes finals.
Aplicació sobre una superfície aproximada de 0,5m2 per persona amb llana, amb 
morters fins o d’acabat d’argila i de calç aèria.

Taller 

Descripció del taller

Objectius generals del taller

Continguts del taller



Nota: L'organització es reserva el dret de realitzar canvis d’horaris.

Horaris i programa d’activitats

09:30-10:00 ARRIBADA 
dels participants al Konvent Puntzero i desplaçament a la zona de treball

10:00-11:00 PRESENTACIÓ + CONCEPTES TEÒRICS Revestiments base d’argila i calç. Conceptes bàsics.
Morters i revestiments naturals, aglomerants, àrids i aigua. Mescles i proporcions. El material, eines i suports.

11:00-15:00

PRÀCTICA CONSTRUCTIVA
CAPES BASE

Diferents mescles de morters  per capes base.
Morters d’argila i de calç hidràulica.

Preparatius del suport. Reglejats i esquerdejats.

Aplicacions i capes base i de cos. 

15:00-17:00 DINAR

17:00-19:00

PRÀCTICA CONSTRUCTIVA
CAPES FINALS

Diferents mescles de morters per capes d’acabat.
Morters d’argila i de calç aèria.

Preparatius del suport. Reglejats i esquerdejats.

Aplicacions d’estucs, planxats i arremolinats fins.

19:00-20:00 TANCAMENT + ESPAI DEMOSTRATIU Aplicacions especials revestiments finals d’argila i calç aèria per part de l’equip docent



Informació general
A qui va dirigit: Estudiants del Màster en Bioconstrucció IEB-Baubiologie

Nombre d’alumnes: Màxim 60 participants.

Formadors: Oriol Balliu, Rafael Medina i l’Equip de talleristes i formadors 
d’ORÍGENS, Escola Taller de Bioconstrucció.

Durada: 1 dia. (8  hores)

Dates: 2 de juny de  2022.

Preus
Preu General: 75€

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als 
participants el primer dia de curs.

A tots els participants que participin en la totalitat de la formació (100%) se’ls 
lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Joan Pascual Palomo  tel. 690 733 527 
Martí Ferrer i Fornells  tel. 632 519 709.

www.escolaorigens.com

Més informacióObservacions i detalls

Docència

Oriol Balliu: Bioconstructor especialitzat en revestiments d’argila. Productor de 
morters preformulats d’argila i de toves (peces d’adobe). Educador ambiental 
amb molta experiència en bioconstrucció i autoconstrucció.

Rafael Medina: Paleta especialitzat en revestiments de calç aèria i hidràulica, 
treballs vertical i restauració de patrimoni. Professor principal del Curs d’Oficial de 
Paleta en Bioconstrucció i una de les persones amb més experiència en 
construcció dins de l’Escola Orígens.

Martí Ferrer: Arquitecte i constructor s’ha endinsat en el món de la bioconstrucció 
i els revestiments de la mà de l’Oriol Balliu i en Rafael Medina, entre d’altres.

Amb la col·laboració de:

Inscripcions
Eduard Llop  tel. 646 436 654

www.firhabitat.com

http://www.escolaorigens.com/
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