“espais contemporanis
respectant la tradició”
CURS: COMPRENDRE LA MATÈRIA PER PRODUIR EL MATERIAL DE TERRA
PROGRAMA: 2 DIES / 14 HORES
La construcció amb terra crua
Organitzem cursos dirigits als professionals de la construcció (artesans, arquitectes, paisatgistes...) o
particulars. Donem les claus per comprendre les característiques del material terra per tal d’encarar la
producció de materials. Els nostres cursos es limiten a 10 places per sessió.

Objectius
- Comprendre el material terra.
- Ser autònom en l’elecció d’una o altra tècnica i en l’elaboració del material.
- Conèixer les aplicacions i els límits de les tècniques de construcció amb terra.

Mètodes pedagògics
Alternança de sessions teòriques i pràctiques.
El mètode es basa en la participació activa dels participants.
Avaluació dels coneixements adquirits i balanç al final del taller.

Mètodes pedagògics, tècnics i d’acompanyament:
Els cursos teòrics seran preferentment projectats en una pantalla (l'informació es transmet
mitjançant vídeos, fitxes informàtiques, CD Rom Leonardo, fotos. Els cursos teòrics s’organitzen en
un espai amb taules, cadires, ordinador i vídeoprojector.
El material per als alumnes:
Gavetes, paletes, llanes, llana de plàstic, llana esponja, esponges, pales, raspalls, espàtules,
cubells, formigonera, mescladora, picó pneumàtic/manual, encofrat de formigó, encofrats per a
formigó, carretó, rastell, nivell, tamís, martell.
Els materials aportats pels estudiants:
Terra local (facultatiu).
La capacitació serà supervisada per:
1 o 2 formador(e/a)s presents per a la supervisió d’aquesta formació (variarà segons el nombre de
participants). Aquest curs es limita a 10 participants.
Públic destinatari:
Aquest curs es dirigeix a un ampli públic de particulars, auto-constructors, estudiantes, així com
professionals de la construcció.
Requisits previs necessaris:
Per a seguir aquest curs no hi ha requisits previs particulars que siguin imprescindibles.
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