WWW.CREATIVATIONCHALLENGE.COM

L'objectiu del projecte és pensar propostes
que serveixin per descobrir, preservar i
donar a conèixer un entorn natural únic. Han
de ser activitats que es puguin dur a terme
en les diverses estacions de l'any.

Objectiu #1

1) DESCOBERTA NATURAL I CULTURAL

DESCOBRIR

Imagina't activitats que ens ajudin a descobrir el
paisatge, la flora, la fauna i la cultura de l'entorn
natural dels Pirineus. Han de ser propostes
lúdiques i divertides pensades per poder fer en
família en les diverses estacions de l'any.

2) PRESERVACIÓ I RESPECTE PEL MEDI AMBIENT
Imagina't activitats que fomentin la preservació i
el respecte del medi ambient. Pensem propostes
que promoguin respectar la seva naturalesa i
evitar contaminar o alterar la seva flora i fauna.

Objectiu #2

PRESERVAR

Objectiu #3

3) DIFUSIÓ DE LA SEVA RIQUESA

DIFONDRE

Imagina't com donar a conèixer la riquesa d'un
entorn únic perquè els visitants vulguin venir a
descobrir-lo. Busca característiques del territori
que tinguin interès, encant o siguin úniques i
pensa com explicar-les perquè siguin atractives.
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DESENVOLUPAMENT
DEL PROJECTE

1

L'ITINERARI
Es desenvolupa a l’aula, conduït per
l'equip docent amb l’acompanyament

TERMINIS
El projecte s'inicia el
10 de gener de 2023
i les propostes s'han
d'entregar abans del
6 de maig de 2023.

i les eines de la Fundació per a la
Creativació. L'alumnat té l’oportunitat
de reflexionar, idear, proposar, executar
i comunicar les seves propostes per
presentar solucions innovadores per
fer front als reptes esmentats.

2

LA DESCOBERTA
Convida a l’alumnat i l’equip docent a
participar en una experiència
immersiva amb la finalitat de fer una
descoberta virtual dels Pirineus. Es
realitzaran tallers virtuals dinamitzats
per persones expertes en

RECURSOS I
TEMPORITZACIÓ
L'itinerari consta de 6 fases
amb una durada total
d'entre 6 i 10 hores.
Les eines creatives
facilitades per la Fundació
poden ser complementades
amb altres recursos o amb
els continguts curriculars.

sostenibilitat, turisme i creativitat.

3

EL CONCURS
Les propostes desenvolupades per
l'alumnat de Cicle Mitjà i Cicle
Superior de Primària formaran part
d’un concurs entre tots els centres
educatius, on es seleccionaran les
millors. Aquestes rebran un
reconeixement.
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ACOMPANYAMENT
Sessió de guiatge
plataforma virtual.
Guia didàctica per a
casa fase.
Vídeos explicatius per a
cada fase.
Seguiment i suport
personalitzat a cada
docent.

MOTIVACIONS PER
PARTICIPAR
Amb el present projecte, convertim
la lluita contra el canvi climàtic i
l'adaptació als seus efectes com
una oportunitat d'abordar els
reptes que tenen davant els
Pirineus, com ara la pèrdua de
biodiversitat, els canvis en els
paisatges i ecosistemes o la
despoblació de les seves
comarques.
Sota el lema “No pots estimar el
que no coneixes i no pots protegir
el que no estimes” us plantegem
participar en un projecte alineat
amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)
de les Nacions Unides per tal que,
tingueu l’oportunitat de portar a
terme al llarg del curs un itinerari
educatiu entorn de tres grans
objectius.

85%
El Pirineu perdrà

50%

de les espècies
viuen en els refugis
de diversitat
natural

el
del seu mantell de
neu cap al
2050

Objectiu 11. COMUNITATS SOSTENIBLES
Redoblar els esforços per a protegir i
salvaguardar el patrimoni natural
proporcionant accés universal a zones verdes i
espais naturals inclusius i accessibles, en
particular per als infants i les persones amb
discapacitat. Donar suport als vincles
econòmics, socials i ambientals, entre les zones
urbanes, periurbanes i els entorns rurals.

Objectiu 15. VIDA TERRESTRE
Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible
dels ecosistemes terrestres, gestionar els
boscos de manera sostenible, combatre la
desertificació, aturar i revertir la degradació del
sòl i aturar la pèrdua de biodiversitat.

La temperatura
mitjana al Pirineu
ha augmentat

1,2ºC

L'ós bru,
la sargantana
pallaresa i el trencalòs
són espècies

en perill
d'extinció

en els últims
50 anys

En els últims
35 anys, han
desaparegut la

Les comarques
de muntanya
ocupen el 46%
del territori però
només un 5%
de la densitat
de població

meitat
de les glaceres
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