
TALLERS
Es treballen els temes de l’eficiència energètica 
en els edificis de forma didàctica i participativa, 
mitjançant senzills experiments i exemples pràc-
tics. Un espai per experimentar amb els elements i 
construir un habitatge més confortable i energèti-
cament sostenible aplicant mesures de millora per 
reduir els consums.

L’objectiu d’aquest taller és fer conèixer la impor-
tància de l’estalvi d’energètic i descobrir les possi-
bilitats d’eficiència energètica que ens ofereix un 
habitatge. Es tracta d’aportar als nens i als joves 
uns valors i coneixements que els permetin enten-
dre la relació entre habitatge i l’energia i així utilit-
zar-los més eficientment.

Durada del taller: 1:30h
Adreçat a: nens i nenes de 8 a 12 anys. Nivells 3r, 
4t, 5è i 6è

Amb aquest taller us acostem al món de l’arqui-
tectura sostenible des d’un aprenentatge actiu, 
una reflexió conscient i una voluntat de millora de 
l’entorn.
Es tracta d’un recorregut per cinc estacions on es 
treballa una temàtica concreta. Totes les activitats 
disposen de rètols informatius/dossier per tal que 
de forma autònoma puguin experimentar i desco-
brir les diferents propostes que presentem. 

Durada del taller: 1:30h
Adreçat a: nens i nenes de 8 a 12 anys. nivells 3r, 
4t, 5è i 6è

Taller senzill i creatiu on, tot jugant, els nens po-
dran construir una caseta de joguina sostenible.  
Amb materials naturals, sense coles i amb les se-
ves mans,  aprendran a donar-li forma i a afegir-hi 
els elements essencials d’un edifici sostenible: 
plaques solars, cobertes ventilades...així,  jugant i 
fent volar la seva imaginació aprendran els con-
ceptes bàsics sobre construcció sostenible.

Durada del taller: a determinar segons necessitats
Adreçat a: Taller famíliar. nivell de 1r a 4t

Mitjançant la construcció i millora de la “casa-cos” 
adquirim coneixements bàsics sobre les parts i 
materials d’una casa i aprendrem la importància de 
cuidar-la per poder gaudir-la d’una manera segura 
i eficient. Aprendrem també a seleccionar els ma-
terials en una construcció i introduir millores ener-
gètiques respectant el medi ambient. 
Es treballen diferents disciplines com l’arquitectu-
ra, medi ambient, energies renovables, salut, qua-
litat de vida, tot això dins d’un marc creatiu i lúdic.

Durada del taller: a determinar segons necessitats
Adreçat a: Taller famíliar. nivell de 1r a 4t

Amb la casa sí que 
s’hi juga

De casa en casa

La casa ens 
representa

Cuida la casa com 
cuides el teu cos
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Contacte:

TALLERS DE 
SENSIBILITZACIÓ

DEL CAATEEB

“ per posar 
els edificis 
en forma”

Aprendre divertint-se, fomentar la 
sensibilització

El CAATEEB treballa de forma ferma i decidida per 
sensibilitzar envers la rehabilitació i la sostenibilitat 
i per aquest motiu, apostem per projectes propers 
a la ciutadania apropant-los els coneixements ne-
cessaris per fer l’habitat més humà.

Els tallers que oferim estan destinats al públic en 
general, principalment a nens i nenes, entre 6 i 12 
anys i treballen aspectes relacionats amb l’arqui-
tectura tècnica, per fer comprendre conceptes 
com: 

• Les millores energètiques que s’hi poden fer 
en edificis,

• La importància de l’elecció dels materials en 
construcció,

• La relació entre rehabilitació i el medi ambient,
• El dret a un habitatge digne, la salut i la qua-

litat de vida,
• El manteniment,
  
Si voleu fer algun dels taller que us proposem, po-
seu-vos en contacte amb nosaltres per confirmar 
disponibilitat i costos. El CAATEEB disposa de sub-
vencions per a escoles, fins esgotar pressupost.


