
Els espais en els quals ens relacionem amb les 
diferents mostres de la cultura estan canviant, 
no obstant encara hi ha expressions d’art que 
es mostren en espais bastant comuns, com per 
exemple el cinema o el teatre. Tot i això, en els 
últims anys la cultura s’ha traslladat als espais 
públics apropant-la a diferents col·lectius i classes 
socials, facilitant l’accés a la cultura a persones de 
totes les classes socials.

NOUS ESPAIS EN ELS QUE EN 
RELACIONEM AMB LA CULTURA

CULTURA



CULTURA

OBJECTIU

El Repte Real, nous espais en els quals ens relacionem amb la cultura, ens proposa dissenyar, 
crear, inventar, elaborar noves maneres de participar de la cultura. Investigar i estudiar quins 
són els espais coneguts i utilitzats fins al moment, quins altres existeixen i com poden ser els 
futurs.

D’expressions culturals n’hi ha de molts tipus, podríem pensar en com són aquests espais, com 
estan adequats als diferents usuaris i col·lectius, o la manera que tenim d’utilitzar-los, però com 
creuen els infants que poden ser aquests nous espais?

ELEMENTS CLAU

Per dur a terme aquest repte 
serà necessari obrir la ment a 
noves creacions, conèixer la diversitat 
cultural que ens proposen les nostres 
ciutats i contribuir als canvis.

Escollir aquest repte ajudarà als 
alumnes a familiaritzar-se amb el 
terme cultura, a crear i potenciar els 
futurs espais i relacions culturals.

INFORMACIÓ EXTRA

· “Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2014-2015” +link
· Article “Coneix 10 projectes d’innovació cultural. ” +link

ALGUNES
DADES

25,6%
de la població

agafa un llibre de la 
biblioteca

Les activitats culturals 
més freqüents 

anualment són:

87,2% escoltar música

 62,2% llegir

54% anar al cinema

+3,5
punts percentuals 

respecte el 2010-2011 pel 
que fa a la lectura 

d’almenys 1 llibre l’any

62,2%
de la població llegeix 

almenys un llibre a l’any

https://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/Encuesta_de_Habitos_y_Practicas_Culturales_2014-2015_Sintesis_de_resultados.pdf
http://www.fundacionbancosabadell.com/conoce-los-10-proyectos-finalistas-de-10x10-innovacion-en-cultura-publica-17/


CRITERIS DE VALORACIÓ

S’avaluaran els diferents projectes 
presentats i es seleccionaran els 3 
millors en funció dels següents criteris: 

· Factibilitat 

· Utilitat

· Innovació

CULTURA

CONCURS

www.fundaciocreativacio.org
fundacio@fundaciocreativacio.org
972 245 000

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
C/ Pic de Peguera 15, nº 25
17001 Girona

DONEM SOLUCIÓ ALS 
REPTES DEL FUTUR

Proposem als nens i nenes participar en un 
concurs on podran desenvolupar totes les 
seves capacitats creatives per inventar 
solucions als reptes del futur.

Dirigit als alumnes de 5è i 6è de primària 
d’escoles que treballin les capacitats creatives i 
innovadores dels seus alumnes.

Les millors idees seran portades a la realitat 
per estudiants de cicle superior.

OBJECTIUS GENERALS

· Activar el potencial creatiu dels nens
· Practicar les fases del procés creatiu amb 
reptes reals
· Participar en un projecte real
· Fomentar l’esperit emprenedor per 
desenvolupar un projecte
· Promoure la innovació i la creativitat a l’aula
· Desenvolupar habilitats comunicatives
· Fer realitat les propostes i convertir-les en 
nous productes.

DRETS D’IMATGE I 
AUTORIA

Els alumnes que presenten els seus 
projectes al concurs han de tenir 
signades les autoritzacions de drets 
d’imatge. 

L’escola, per la seva part, ha de tenir 
signat el conveni de cessió de les 
idees dels projectes perquè l’empresa 
o entitat que apadrina el repte en 
pugui fer ús si s’escau.

TERMINIS

Data límit per presentar les propostes 
al concurs: 25 de maig de 2018.

La confirmació de les propostes 
guanyadores serà la primera setmana 
de juny de 2018. 


