
Es considera que una persona té mobilitat reduïda quan 
es veu afectada per pèrdues funcionals, anatòmiques 
i deformacions essencials en un grau superior o igual 
al 33%. Aquest  col·lectiu inclou segons la normativa 
a aquelles persones amb una discapacitat que afecti 
l’aparell locomotor, extremitats inferiors, amb o sense 
adaptació de vehicle. 

El fet que molts de nosaltres no patim alguna d’aquests 
discapacitats, complica la idea real d’integrar les 
dificultats a les que es veuen exposat. 

Cal ser conscients de les nostres avantatges i pensar 
com contribuir en la millora de la mobilitat d’aquest 
col·lectiu per a què puguin desplaçar-se sense dificultat.

AJUDEM A LES PERSONES 
AMB MOBILITAT REDUÏDA

MOBILITAT



MOBILITAT

OBJECTIU

Amb aquest repte ens proposem millorar la qualitat de vida i promoure el benestar social 
d’aquest col·lectiu, per tal que puguin adquirir més autonomia a l’hora de moure’s.

Escollir aquest repte els ajudarà a sensibilitzar-se sobre la situació actual de les persones 
amb mobilitat reduïda, així com de les dificultats amb les quals es troben quan realitzen 
desplaçaments per pobles i ciutats i a la vegada podran crear elements reals d’ajuda per a la 
mobilitat.

ELEMENTS CLAU

Es tracta que els alumnes es 
posin a la pell d’aquestes 
persones i facin un treball de 
recerca i investigació sobre 
amb quines dificultats es 
troba habitualment aquest 
col·lectiu quan vol participar de la 
vida quotidiana, anant a la feina, a 
l’escola, passejant, etc.

Tot i que els últims anys la qualitat 
de vida d’aquest col·lectiu ha 
millorat gràcies a projectes 
d’innovació i creació encara troben 
moltes dificultats en el seu dia a dia.
Quan baixo del tren hi ha un gran 
escaló, puc baixar-lo sol? Quins són 
els perills i riscos amb què es poden 
trobar? 

Amb aquests punts de 
partida, podem ajudar-
los utilitzant el Mètode 
de la creativació que ens 
anirà guiant pas a pas 
fins a aconseguir aquest 
producte/servei real.

INFORMACIÓ EXTRA

· “Curtmetratge - Bonita història de una niña ciega” +link

· “DisplaceTool, app per facilitar la vida a les persones amb mobilitat reduïda” +link

ALGUNES
DADES

28,04% 
La discapacitat 

osteo-articular es situa com la 
primera causa de discapacitat a 
Espanya amb 719.269 persones 

que la pateixen

4 de cada 10
persones de més de 6 

anys amb discapacitat, 
tenen deficiències als 
ossos i articulacions. 

26,6%
del col·lectiu afirma 
que no rep ajudes 

per realitzar les 
activitats.

52%
Dels trens de Renfe no 
són accessibles per a 

discapacitats  i tampoc 
estan adaptades el 40% 

de las estaciones de 
Rodalies.

https://www.youtube.com/watch?v=Is3Iz9Vj_Tg
https://www.seas.es/blog/informatica/displacetool-app-para-personas-con-movilidad-reducida/


CRITERIS DE VALORACIÓ

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

· Factibilitat 

· Utilitat

· Innovació

MOBILITAT

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. 


