
Ens trobem davant d’una de les crisis de refugiats 
més grans des de la 2a Guerra Mundial. Més de 
65 milions de persones s’han vist obligades a 
abandonar les seves llars per culpa de les guerres, 
la pobresa i el canvi climàtic. Moltes d’aquestes 
persones viuen actualment en camps de refugiats 
on les condicions de vida son pèssimes i l’ajuda 
humanitària no arriba a cobrir les necessitats més 
bàsiques. Per sort, son varies les organitzacions 
que intenten millorar la situació i estan sorgint 
per tot el món diverses idees per ajudar-los. Un 
exemple d’aquestes idees és el famós abric que es 
converteix en tenda de campanya o el refugi per 
a refugiats ideat per Ikea entre moltes altres. En 
una situació com aquesta, només els valors de les 
persones i la seva creativitat poden ajudar a trobar 
solucions.

AJUDEM A LES
PERSONES REFUGIADES

SOCIAL



SOCIAL

OBJECTIU

El Repte Real que es proposa és que els nenes i nenes pensin idees que puguin ajudar a fer 
més fàcil la vida de les persones refugiades. 

Escollir aquest repte pels teus alumnes els ajudarà a entendre la situació actual en relació a 
les persones refugiades i els aportarà uns valors d’ajuda humanitària molt necessària per a la 
nostra societat.

ELEMENTS CLAU

Podem pensar com fer que la 
vida en un camp de refugiats 
sigui més fàcil gràcies a 
elements físics però també 
podem pensar en serveis, en 
activitats o en maneres d’organitzar-
nos per col·laborar-hi. Amb les 
persones refugiades directament 
o amb les organitzacions que ja hi 
treballen.

· Volem pensar un objecte que ajudi 
als refugiats en el seu dia a dia?

· Volem organitzar una jornada de 
conscienciació al nostre barri?

· Volem dissenyar un sistema 
per facilitar la integració dels 
refugiats al casa nostra?

Per aconseguir-ho però, 
primer ens haurem d’informar 
sobre com són els camps 
de refugiats i quins són 
els problemes que tenen 
les persones que hi viuen. 
Llavors serem capaços, mitjançant el Mètode de la 
Creativació, de pensar les millors idees per ajudar-los. 

INFORMACIÓ EXTRA

· Article:“La vida en un camp de refugiats” +link
· Article “Com és el dia a dia en un camp de refugiats? ” +link
· Article: “24 hores en un camp de refugiats ” +link
· “Abric que es converteix en tenda de campanya  ” +link
· “El refugi per a refugiats ideat per Ikea” +link

ALGUNES
DADES

Cada 3s 
una persona ha de 

fugir de casa seva per 
salvar la seva 

vida

Existeixen crisis de 
refugiats en més de  

127 països

+65 milions
de persones han hagut 

d’abandonar la seva llar

L’any 2016 va ser 

l’any amb més 
persones 

desplaçades 
de tota la història 

https://www.oxfam.org/es/crisis-en-siria/la-vida-en-el-campo-de-refugiados-zaatari-la-cuarta-ciudad-mas-grande-de-jordania
https://eacnur.org/blog/dia-dia-los-campos-refugiados-saharauis/
http://www.elmundo.es/grafico/internacional/2015/12/28/5674341f268e3e8d0b8b45a7.html
https://www.gonzoo.com/zoom/story/el-abrigo-para-refugiados-que-se-convierte-en-tienda-de-campana-3883/
http://cribeo.lavanguardia.com/cultura/12606/este-sencillo-refugio-de-ikea-para-emigrantes-sirios-ha-ganado-el-premio-al-diseno-del-ano


CRITERIS DE VALORACIÓ

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

· Factibilitat 

· Utilitat

· Innovació

SOCIAL

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. 


