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La Demarcació de Tarragona del CoAC participa en l’edició d’enguany dels Parcs Infantils de 
Nadal de Reus i Tarragona amb l’Stand Jocs d’arquitectura: la meva ciutat, la meva casa. 
 
L’objectiu principal és mitjançant el joc, despertar la capacitat dels nens per interpretar el seu 
entorn i estimular la reflexió sobre les causes que han dut a terme la construcció de les ciutats i 
els seus edificis, i potenciar la creativitat dels més joves per tal que el nostre entorn cada dia 
sigui millor.  
El projecte preveu dues activitats: la meva ciutat i la meva casa. 
 
LA MEVA CIUTAT: 
Amb un llenguatge planer els nens han de saber els elements que formen les ciutats: carrers, 
places, parcs, equipaments, serveis, vivendes, oficines, transports.. 
L’objectiu d’aquesta activitats que el nen quan arribi a una nova població pugui llegir com és 
aquesta, com ha estat el seu creixement i analitzar els elements que té i els que li manquen. 
Donat que els nens estan directament vinculats a aquestes ciutats, l’activitat es realitzarà a 
sobre d’un fotoplà (4x4m aproximadament) de la ciutat on es porta a terme el Parc Infantil. 
Sobre el fotoplà els nens jugant analitzaran la ciutat, el seu creixement, identificaran la part 
antiga, els diferents barris, els espais verds, els serveis, els equipament singulars i alguns 
recorreguts concrets.  
Cal tenir en compte que quan visitem una ciutat estrangera moltes vegades acostumem a 
guiar-nos per un plànol per tal de poder arribar al nostre destí. Per altra banda quan estem a la 
nostra ciutat com que ja la coneixem i sabem arribar a tot arreu, quasi mai utilitzem el plànol. 



Això fa que molta gent tingui un desconeixement formal de la ciutat, del seu creixement i de la 
relació dels diferents barris. 
El fet de que el nen pugui jugar sobre un fotoplà de la seva ciutat, localitzar la seva casa, la 
seva escola, el recorregut que acostuma a fer cada dia, serà un bon incentiu perquè el nen es 
senti involucrat en l’activitat, i perquè a partir d’aquest moment tingui més interès per conèixer 
aquelles part de la ciutat que encara no ha visitat mai. 
 
LA MEVA CASA: 
Els elements que formen un edifici són bàsicament: estructura, instal·lacions i tancaments. 
Per tal que els nens puguin entendre els elements que formen els edificis i la seva funció, es 
portarà a terme un símil entre el cos humà i un edifici, relacionant l’esquelet amb l’estructura, 
els òrgans amb les instal·lacions i la pell amb els tancaments. 
La millor manera d’explicar als nens quins són els elements d’un edifici és construint-ne un. En 
aquest espai els nens mitjançant unes peces d’ensamblatge molt grans, les quals tindran uns 
encaixos per tal que es puguin muntar i desmuntar amb facilitat, construiran una petita casa de 
1.2x1.2 m aproximadament. Un monitor coordinarà aquesta activitat i durant el procés 
constructiu els hi anirà explicant la funció de cada element. 
Els nens estan acostumats a jugar amb jocs petits, el fet de treure el joc d’escala, és a dir, que 
el nen es pugui trobar formant part d’un grup de nens que munten una casa amb peces grans, 
cridarà la seva atenció ja que per jugar amb jocs individuals I petits ja ho fan normalment. 
 
 

Per a més informació: DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ: 
Iolanda Vivancos. Telèfon: 977 249367 / cultura.tar@coac.net 
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