
48HOPENHOUSEBCN és un 
esdeveniment anual a Barcelona: un 
cap de setmana d’ulls, ments i portes 
obertes al bon disseny a la ciutat 

    sobre    arquitectura reversible
què fem

contacte: Janice Moret
+34934548439
janice.moret@arquitecturareversible.org

arquitecturareversible és una plataforma de divulgació que acosta 
l’arquitectura a les persones, com un bé que les envolta, estimulant, des 
del coneixement, punts de vista alhora crítics i creatius

> què

generem recursos per explicar l’espai/entorn a les persones.
treballem des d’un nucli connectat amb equips pluridisciplinars, adaptats 
als diferents targets. 
desenvolupem una xarxa participativa entre tots els implicats en un
projecte.

www.arquitecturareversible.org

> com

> saber-ne més

> troba’ns facebook

twitter
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    taller    les arquitectures de l’aigua
museu agbar de les aigües , cornellà

contacte: Janice Moret
+34934548439
janice.moret@arquitecturareversible.org
activitat amb reserva prèvia: consulteu dates

> fent servir

> com

una acció per a públic familiar al recinte de la central hidràulica:

els pous, els dipòsits i les màquines conviuen amb un museu.

funcions precises a les que s’han assignat espais concrets, dimensions

concretes i formes concretes. 

> què

amb un itinerari_taller dirigit per arquitectes que expliquen les diferents

estructures que suporten els edifi cis del recinte

elements quotidians i material manipulat per refl exionar i comprendre els

sistemes que estem veient

> pensa si mires molt, veuràs molt.

si veus molt, pensaràs molt.

si penses molt, tindràs moltes idees!

> juga creant una nova estructura que et contingui el cap, a partir dels elements es-

tructurals que has anant construint durant l’itinerari...dintre un pou d’equilibri !
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    recursos    educació obligatòria 
activitas per a desenvolupar al centre,  suport digital

contacte: Janice Moret
+34934548439
janice.moret@arquitecturareversible.org
activitat sota comanda: demaneu informació sobre el temari

recursos adreçats al professorat que dirigirà l’activitat a l’escola, estructurats 

en quatre nivells: des d’educació infantil a 2n curs d’educació secundària.
> què

un mètode de treball adequat i les eines necessàries per a afrontar un procés 

creatiu i, d’aquesta manera, motivar el desenvolupament dels projectes de 

disseny propis.

oferim un esquema d’activitats adaptades al curriculum i als diferents nivells.  

Al concepte i directrius bàsiques didàctiques s’afegeix informació biogràfi ca i 

dels materials adients necessaris per portar a terme els tallers. També material 

gràfi c de qualitat, per tal de poder treballar amb el grup classe.

per a centres d’educació primària i secundària. Connexió a Internet necessària . 

Les descarregues dels recursos es fan a través de la nostra web.

> fent servir

> com

> per a qui
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