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EXPO VACTI A
Ludantia é un punto de encontro que trata de xuntar experiencias relacionadas 
coa educación en arquitectura para nenos e nenas e mozos e mozas (ata 18 
anos) no ámbito internacional.

O obxecto de Ludantia é lograr incluír á infancia e a mocidade nos procesos de 
construción do espazo común, acompañándoos nos seus procesos de creación 
e sendo mediadores para que se escoite a súa opinión e se teñan en conta as 
súas propostas, coa firme crenza de que con iso acadaranse contornas mellores. 
Por iso o tema elixido para esta primeira edición é o espazo público baixo o 
título: “Habitar o espazo común desde o lúdico: do patio escolar á 
cidade como taboleiro de xogo”.

http://ludantia.wixsite.com/bienal-internacional



Os proxectos educativos representan a parte práctica da educación en 
arquitectura, cos que se propón reflexionar de xeito crítico sobre o espazo público 
e transformar ditos espazos usando linguaxes artísticas, ben sexa a arquitectura, 
pintura, escultura, literatura, cine, teatro ou danza, de modo que se consiga a 
transformación física do espazo ou a transformación simbólica do espazo. Unha 
escolla de 33 proxectos seleccionados entre os 89 presentados, procedentes de 
19 paises, integran a exposición dos proxectos desta Iª convocatoria de Ludantia. 
Tamén estaran presentes os 18 proxectos galegos presentados.

Desde o 10 de maio e ata o 17 de xuño, estarán abertas as catro mostras 
integradas en LUDANTIA: “Proxectos seleccionados”, “Colombia: País invitado”, 
“UIA Children-Golden Cubes” e “Expo Activa”. Esta última exposición é un dos 
elementos esenciais de Ludantia. A mostra, destinada principalmente a centros 
educativos de Primaria, converterase nun gran espazo de xogo a partir da 
arquitectura, fomentando a autonomía e o xogo en liberdade entre nenos e nenas. 

Un gran dispositivo de xogos “a partir da arquitectura”. As nenas e os nenos 
xogando son os protagonistas da ExpoActiva. 

Lugar:  Pazo da Cultura de Pontevedra
Datas:  Do 10 de maio ao 17 de xuño de 2018
Horario dos talleres:  De luns a venres: de 10:00 a 11:30,  de 11:30 a 13:00
Duracion dos talleres: 1h 15’
Destinatarios:   Alumnado de Primaria de 1º a 6º
Grupos:    50 alumnos máximo por cada quenda.

Contacto:    educacion@pontevedra.eu
Teléfono:   986 860 697

Deseñáronse unha serie de áreas e pezas de xogo que, en interacción cos 
participantes e entre si, permitirán o desenvolvemento de infinitas accións libres, 
simultáneas, superpostas.

Para a creación destes ámbitos tivéronse en conta conceptos de percepción espacial: 
situarse, moverse no espacio, orientarse, tomar distintas direccións, analizar as 
situacións e representarlas. Tamén valoráronse as edades ás que van dirixidas 
estas accións e os factores cos que os nenos perciben os espacios: con que parte 
do corpo, liñas e planos, ritmo, situación ou posición, con quen, individualmente, 
en grupo ou por parellas, e se facilitan os obxectos ou ferramentas en consonancia.

A proposta básease no concepto do xogo de arquitectura, entendido este coma un 
xogo de construción. Neste caso e dada a configuración da montaxe falaremos, 
por un lado, do “taboleiro de xogo” e, por outro, das “fichas de xogo”.



O espaciO da expO-activa.

TABOLEIRO DE XOGO

CAIXAS E FICHAS DE XOGO

O taboleiro é un lugar onde xogar 
libremente coas fichas de xogo: as 
formas do plano do chan, os volúmenes, 
a luz...fan que aquí reinen o movemento 
e o tempo. É un ámbito para promover a 
interación social das nenas e nenos.

Cada caixón contén un tipo de pezas, 
cada un máis complexo, partindo do 
punto e a liña ata chegar ó intanxible 
da luz. Asimesmo, a complexidade das 
formas, atraerán en maior ou menor 
medida a unhas edades ou a outras.


