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L'objectiu del projecte és descobrir un
entorn natural únic i implicar-se en la seva
preservació pensant idees creatives i
innovadores que resolguin els seus reptes.

CONEIXEMENT I PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT
La biodiversitat és un dels actius principals de qualsevol
territori i destinació turística. Necessitem propostes
innovadores per incentivar el coneixement i la protecció
de la biodiversitat i generar noves experiències
turístiques. Les experiències proposades han de generar
una manera diferent de conèixer la biodiversitat d'un
territori de referència per a tot el món.

SOSTENIBILITAT I PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
Les estacions de muntanya són el principal receptor de
turisme als Pirineus. Necessitem propostes per millorar la
sostenibilitat a les estacions de muntanya, per protegir i
conversar l'entorn fent possible la convivència de
l'activitat turística amb un entorn natural únic. Les
propostes han de generar noves maneres de reduir
l'impacte dels visitants entorn el reciclatge, el transport o
els recursos naturals.

MUNTANYA TOT L'ANY
El desenvolupament d'activitats esportives, de lleure
i culturals, són una oportunitat per gaudir de
l'entorn natural i dels equipaments de les estacions
de muntanya.Necessitem propostes creatives per
promoure i comunicar activitats de qualitat a les
estacions de muntanya que permetin reduir
l'estacionalitat i atraure visitants.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA           |          © FUNDACIÓ PER A LA CREATIVACIÓ, 2020



L'ITINERARI
Es desenvolupa a l’aula, conduït pels
docents amb l’acompanyament 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. 

DESENVOLUPAMENT
DEL PROJECTE

LA DESCOBERTA
Convida a l’alumnat i l’equip docent a
participar en una experiència
immersiva, mitjançat tallers virtuals
dinamitzats per a l’equip tècnic de les
estacions de muntanya amb la
finalitat de fer una descoberta virtual
dels Pirineus. 

*En funció de la situació sanitària del moment, es
contempla la possibilitat de portar a terme una
sortida a una de les estacions de muntanya dels
Pirineus com a cloenda.

EL CONCURS
Les propostes desenvolupades per
l'alumnat d'entre 3r i 6è de primària
formaran part d’un concurs entre tots
els centres educatius, on es
seleccionaran les millors i rebran un
reconeixement.
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TERMINIS

CRITERIS DE VALORACIÓ

Les propostes s'han
d'entregar abans del 
9 d'abril de 2021.

Factibilitat
Utilitat
Innovació
Adequació als ODS

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

L'alumnat ha de tenir
signades les autoritzacions
de drets d’imatge.
El centre educatiu, per la
seva part, ha de tenir signat
el conveni de cessió de les
idees dels projectes perquè
l’empresa o entitat que
impulsa el repte en pugui fer
ús, si s’escau.

DRETS D'IMATGE
I AUTORIA
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Objectiu 6. AIGUA NETA I SANEJAMENT
Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible
de l'aigua i el sanejament. Dur a terme una
gestió integrada dels recursos hídrics. Protegir i
reestablir els ecosistemes relacionats amb
l'aigua, inclosos boscos, muntanyes,
aiguamolls, rius, aqüífers i llacs.

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 13. ACCIÓ CLIMÀTICA
Millorar l'educació, la conscienciació i la
capacitat humana i institucional en relació
amb la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació
a aquest, la reducció dels efectes i l'alerta
primerenca per a combatre el canvi climàtic i
els seus efectes.

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. 

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
reptes.

MOTIVACIONS PER
PARTICIPAR
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