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CURSO MONOGRÁFICO DE CONSTRUCIÓN E REHABILITACIÓN CON  BARRO

28-29 DE MAIO 

O barro é un dos primeiros materiais empregados pola humanidade para a construción, e ten unha 

serie de vantaxes que o situan hoxe en día nun material de preferencia en bioconstrución: non precisa 

ningunha transformación industrial de alto coste enerxético; os seus componentes naturais e locais fan que 

sexa de fácil acceso e manipulable, puidendo crear formas orgánicas; conta con excelentes propiedades 

térmicas e de illamento acústico; transpirable; económicamente asequible. A súa facilidade para extraelo, 

preparalo e empregalo facilita os proxectos de auto-construción.

O obxectivo deste curso é mostrar esta posible alternativa para facer os nosos espazos máis 

confortables e máis respectuosos co contorno; capacitandonos para levar a cabo construcións e actividades 

de rehabilitación con barro aplicables nos nosos propios proxectos (vivenda, local social, traballo, etc.) 

 Contidos do curso:

Sábado pola mañá 

• Criterios básicos de bioconstrución, materiais e técnicas

• Eficiencia enerxética e emprego de enerxías alternativas

• Beneficios e usos da construción con barro 

Sábado pola tarde e Domingo

• Posta en práctica das diferentes técnicas de construción con barro cru: muros macizos (tapial), 

paredes divisorias (aplicación da técnica de trenzado con mimbres de castiñeiros, avelaira e xesta), 

ladrillos, recubrimientos, chans, etc.

Esta formación ten un carácter eminentemente práctico. 

Formador: Guido Tomasini, artesano e bioconstrutor.

Lugar, Datas e Horarios:

28 e 29 de maio no Centro de Educación Ambiental As Corcerizas.

Pista forestal Arnuide – San Mamede Km. 10

32705 – Arnuide. Vilar de Barrio. Ourense

Inicio o sábado día 28 de maio ás 10.30h. e fin o domingo día 29 de maio ás 20.00h.
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Prezo: 100 €; 85 € para socios/as de Amigos da Terra. Inclúe a matrícula, o aloxamento e a 

manutención, con alimentos de produción ecolóxica local e comercio xusto, na medida do posible

Información e Inscricións:

986 125 171

info@ascorcerizas.com

www.ascorcerizas.com

mailto:info@ascorcerizas.com
http://www.ascorcerizas.com/

