
El temps de lleure és considerat aquell moment de 
llibertat dedicat als interessos propis i aficions.
Aquests moments són molt importants a l’etapa de la 
infància, ja que són espais propis d’autoconeixement i 
relació amb allò que està fora del més quotidià.
No és un espai que es limita als extraescolars, sinó que 
es pot ampliar a molts contextos. Es pot gaudir a les 
tardes, els vespres, els caps de setmana, i durant les 
vacances.

Sobretot a l’estiu, un dels llocs estrella pels més petits 
és la piscina, ja que en ella gaudeixen del contacte 
amb l’aigua, inventen jocs individuals i amb grup, és un 
bon moment per descansar, gaudeixen amb els amics, 
coneixien nous companys, és un espai més lliure, sense 
tants horaris, ni normes.

LES PISCINES 
DEL FUTUR

LLEURE



ALGUNES
DADES

El cost de l’accés a les 
piscines municipals a 
Catalunya és casi el 

doble que a Madrid, i 
més del doble que la 

Comunitat Valenciana. 

L’ús de l’aigua amb 
fins recreatius ha 

incrementat en les 
últimes dècades per 

tot el planeta. 

A Europa hi ha 

1 piscina 
per cada 

150 habitants

33%

La natació és 
l’esport que més es 

practica en tot l’estat 
amb un

LLEURE

OBJECTIU

El Repte Real que ens proposa “Fluidra” és convertir/personalitzar aquest espai tan 
motivador. Reinventar amb noves formes d’ús, adaptar-la a tots els usuaris, nous horaris, 
nous elements, etc.

Aquest repte contribueix a millorar i donar resposta als moments de lleure que milloren de 
manera saludable les vides dels més petits  i dels seus acompanyants, donant visió a les idees 
dels principals protagonistes.

ELEMENTS CLAU

Convidem als alumnes a crear 
aquests nous espais de lleure 
fomentant la creativitat com 
l’oportunitat de descoberta. 
Transitant per noves mirades, 
acompanyats del mètode de la 
creativació.

Els convidem a crear les piscines del 
futur. I per això ens podem plantejar:

· Com podríem convertir la piscina 
en un espai més divertit, més 
saludable, més sostenible, més 
familiar, etc.?

· Com podríem transformar 
la piscina en un espai més 
atractiu per a tothom a 
través de la creativitat i la 
imaginació dels nens i la 
capacitat d’innovació dels 
joves?

· Quines seran les seves 
funcionalitats? la salut, 
el lleure, la seguretat, la 
sostenibilitat,  el disseny, l’entorn, 
els accessoris...

INFORMACIÓ EXTRA

· Article: “El cost de l’accés a les piscines municipals a Catalunya” +link
· Article: “Fluidra aspira a ser una marca global: ” +link
· Article: “Noves propostes d’activitats a les piscines municipals” +link

http://www.20minutos.es/noticia/3054011/0/piscinas-municipales-descubiertas-barcelona-caras/#xtor=AD-15&xts=467263
https://economia.elpais.com/economia/2017/03/23/actualidad/1490285974_399297.html
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/07/06/zumba-teatro-animaran-actividad-piscinas/1017876.html


CRITERIS DE VALORACIÓ

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

· Factibilitat 

· Utilitat

· Innovació

LLEURE

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. 


