
 
 

 
 

AMBIENTES                              e, dos, para os, dende os, cos, Ø                                      SENTIDOS 
Ourense, España 
 

Directora do proxecto: Marta Somoza (arquitecta). Colectivo Re.creo. 
Colaboradores do proxecto: Tegra e Lele (Trécola Teatro), Ana María López (educadora), 

Lito Prado (educador), Juan A. Aragonés (arquitecto), Salomé Santos (educadora), Eva Dios 

(educadora). Colectivo re. creo 
 
Tema e obxectivos: 

O medio que nos rodea inflúe en nós continuamente: na conducta, no estado de ánimo, na 

proxección. Habitar espazos amables, acolledores, flexibles e de escala apropiada, inflúe 

positivamente na calidade de vida. Esta relación é especialmente intensa e determinadora 

durante a infancia.  

O proxecto propón dotar aos nen@s de ferramentas para analizar o seu espazo de xogo para 

que a partir dunha actitude crítica e valorativa poidan propor accións que modifiquen a esencia 

destes lugares, xerando ambientes identitarios nos que desenvolver a súa actividade cotiá. 

O proxecto ademáis de traballar a dimensión física do espazo, incide tamén na dimensión 

social deste, analizando os modos en que os nen@s empregan o patio escolar co obxecto de 

idear modos de uso que fomenten a igualdade, a integración, o xogo en equipo e a diversidade. 

 
Contido e proceso: 

O proxecto inclúe dous modos de traballo: 

Unhas actividades plantexan explorar os lugares de xogo, proxectar cambios nestes espazos, e 

construír instalacións efímeras que modifiquen temporalmente a o seu ambiente:  

- O taller tempos parte dunha reflexión dos diferentes tempos concetrados no lugar: o presente 

do espectador, a biografía do lugar, a repetición e os ciclos. 

- O taller atmosferas xira en torno ao ambiente que percibimos cos sentidos, no que a presenza 

dos obxectos ao redor xeneran sensacións múltiples que lemos de xeito simultáneo e intuitivo. 

- O taller límites reflexiona sobre as fronteiras e os limiares. Traballa o modo en que se usan os 

recintos encadeados espacialmente, os espazos de transición e os bordos, propondo 

estratexias de invasión, superposición e colonización. 

Por outra banda, as actividades nas aulas organízanse en tres partes: observar o espazo 

(apoiándonos en buscas de pistas e interpretación de planos), analizar os seus modos de uso, 

dialogar sobre outras posibles configuracións e propor, traballando en equipo, intervencións 

que modifiquen o lugar. 

Inicialmente plantéxase un diálogo entre estas dúas metodoloxías (talleres, actividades nas 

aulas), a modo de provocación e resposta. O "grupo A” produce, coa colaboración dun artista 

ou arquitecto, unha instalación efímera nun fragmento do patio. Os temas que serviron de guía 



 
 

 
para cada intervención forno: o tempo (o presente do espectador, a biografía do lugar, a 

repetición e os ciclos); a atmosfera (percibida cos sentidos, e referida tamén ás esferas de 

presenza dos obxectos), o baleiro (coa súa propia volumetría) e os límites (entendidos como 

franxas aglutinadoras de intensidade e protagonistas na definición do carácter identitario do 

lugar). Para que o “grupo B” responda desenvólvese unha sesión con tres fases: análise do 

espazo modificado ao que se enganden fotografías doutros exemplos externos, comentarios 

individuais -apropiación do espazo dende o mundo interior de cada un-, e traballo en grupo, 

resultando propostas de intervención do lugar na liña traballada.  

A medida que se suceden os talleres a metodoloxía vai misturándose, adaptándose aos 

tempos e participantes de cada lugar traballado. 

Os materiais empregados para as instalacións temporais foron teas pintadas, papel de seda, 

redes, globos, cintas de tea, botellas de plástico e caixas de cartón. No proceso traballouse con 

planos, debuxos, collagues e fotografías. 

Os talleres produciron instalacións efímeras (xardíns colgantes, bosques abstractos, 

sususrradores de teas, …) que durante días modificaron patios escolares, prazas e zonas 

verdes. Tamén se redactou un proxecto de intervención no patio do Mestre Vide, a partir das 

propostas dos alumn@s que participaron no proxecto, e a memoria “xogando xunt@s no patio” 

que plantexa cambios de hábitos de xogo no recreo co obxecto de resolver certos conflictos 

detectados durante as fases de análises dos modos de uso. 

Ambas propostas de modificación do espazo e o seu uso levaranse a cabo ao longo deste e 

próximos cursos. 

 



 
 

 
Datas e participantes: 

Programa: 

tema  nen@s horas lugar 
TEMPO sáb. 20-5; 17-20h 

nen@s con familias 24 3 

 
CEIP Mestre Vide 
 

cartografía persoal 
venres 26-5; 11-14h 
nen@s de 6ºA, 1ºA e 1ºB de 
primaria 

75 3 

proposta 
venres 2-6; 11-14h 
nen@s de 6ºA, 1ºA e 1ºB de 
primaria 

75 3 

ATMOSFERA sáb. 3-6; 17-20h 
nen@s con familias 15 3 

cartografía persoal 
venres 9-6; 10-14h 
nen@s de 2ºA, 2ºB, 4ºA, 4ºB 
de primaria 

100 4 

LÍMITE dom. 11-6; 17-20h 
nen@s con familias 18 3 

cartografía persoal / 
proposta 

venres 23-6; 9-14h 
nen@s de 6ºA de infantil;  2ºA, 
2ºB, 4ºA, 4ºB de primaria 

125 5 

ATMOSFERA / LÍMITE 

xoves 06-7; 10-13h 
nen@s de 3 a 11 anos con 
monitoras do campamento 
(Programa municipal Concilia 
Verán) 

35 3 CEIP Allariz/ concilia 
verán 

cartografía persoal 

xoves 09-8; 10-13h 
nen@s de 3 a 11 anos con 
monitoras do campamento 
(Programa municipal Concilia 
Verán) 

20 3 CEIP Allariz/ concilia 
verán 

BALEIRO 

xoves 23-8; 10-13h 
nen@s de 3 a 11 anos con 
monitoras do campamento 
(Programa municipal Concilia 
Verán) 

18 3 CEIP Allariz/ concilia 
verán 

TEMPO mérc. 30-8; 18-20h 
nen@s con familias 16 2 Praza San Marcial / 

veránearte 

ATMOSFERA xoves 31-8; 18-20h 
nen@s con familias 14 2 Praza San Marcial/ 

veránearte 

AMBIENTES 

xoves 07-9; 10-13h 
nen@s de 3 a 11 anos con 
monitoras do campamento 
(Programa municipal Campus 
Camp da Universidade) 

14 3 Campus Ourense/ 
campuscamp 

RESUMEN E vídeo mércores 29-11; 17-19 h 15 2  

total  549 42h  
 

 


