
 

     Biohabita! URBANISME, ARQUITECTURA I SALUT: QUIN 
ÉS L’ENTORN NATURAL DE LES PERSONES? 

 

 

DADES GENERALS   

A QUI VA DIRIGIT - Tècnics i professionals de l’edificació: disseny, gestió i construcció 
 » Professionals de l'àmbit de la construcció amb capacitat per dissenyar i prescriure sistemes 

constructius, materials i tecnologies. Arquitectes, aparelladors, interioristes, promotors,  
instal·ladors, pintors, etc. 

DESCRIPCIÓ Per què les ciutats són on són? Quin és el carrer més assolellat del barri? A on va l'aigua quan estires la 
cadena? Com és que hi ha cases més fresques que altres?  La resposta a aquestes preguntes es relaciona 
amb el benestar, confort i salut de les persones que hi viuen. 
Aquest taller vol identificar les decisions urbanístiques i arquitectòniques, històriques o actuals, que tenen 
un impacte positiu sobre les persones que hi viuen. 

CONTINGUTS  

OBJECTIUS - Identificació dels paràmetres que afecten la salut de les persones 
- Conèixer els factors urbanístics i arquitectònics que afecten la salut de les persones 
- Adoptar estratègies de disseny saludable a escala urbanística i arquitectònica 
- Conscienciar sobre la importància dels hàbits de les persones usuàries per aconseguir una relació 

saludable amb l’entorn construït 

CONTINGUTS - Introducció històrica de les decisions urbanístiques i arquitectòniques afecten la salut de les persones 
- Com l’urbanisme pot afectar la salut de les persones 
- Com l’arquitectura pot afectar la salut de les persones 

SEQÜÈNCIA 
DIDÀCTICA 

- ACTIVITAT INICIAL / AVALUACIÓ PRÈVIA 
A través de preguntes s'avalua el coneixement que tenen els participants sobre els factors que s'exposaran. 	
És contextualitza el marc on ens trobem actualment 

- ACTIVITAT DE DESENVOLUPAMENT 
S’exposen els continguts temàtics distribuïts en 3 blocs: 

» Perspectiva històrica 
» Arquitectura (cases i edificis) 
» Urbanisme (implantació, ordenació, xarxes)  

- ACTIVITAT DE CONSOLIDACIÓ 
Es realitza una explicació resum per a tot el grup. Es proposa una sèrie de reflexions a mode de tancament i 
amb l’ajuda dels participants es fa memòria de les recomanacions. 

- AVALUACIÓ FINAL 
Mitjançant un qüestionari en línia s'avalua el grau d'assimilació dels conceptes més destacats, el nivell de 
satisfacció respecte del taller i el seu grau d'influència en les accions futures dels participants 

INSCRIPCIÓ  

LLOC Un espai amb endolls i un ordinador connectat a un projector. Cadires,  preferentment formant una rotllana 

NOMBRE D’ALUMNES : 30 (màxim recomanat) 
PREU : contactar 

DURADA : 2 sessions de 60 minuts + qüestionari posterior 
CONTACTE : info@biohabita.net 
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