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LA DESCOBERTA
Convida l’alumnat i l’equip docent a
participar en una experiència
immersiva, mitjançat tallers virtuals
dinamitzats per a l’equip tècnic de
Guies de la Fageda amb la finalitat de
fer una descoberta virtual del projecte
de la Fageda.

*Possibilitat de portar a terme una sortida a la Fageda
com a cloenda del projecte durant els mesos de maig-
juny 2021.

TERMINIS

CRITERIS 
DE VALORACIÓ

L'objectiu és descobrir un projecte social únic que millora la
qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat
generant-los llocs de treball. Es cerquen propostes
innovadores per explicar a altres infants què és la diversitat i
la inclusió social i laboral, així com fer-los veure el valor que
iniciatives com la Fageda aporten a la societat.

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 al repte.

DESENVOLUPAMENT
DEL PROJECTE

EL CONCURS
Les propostes desenvolupades per
l'alumnat d'entre 3r de primària i 4t
d'ESO formaran part d’un concurs entre
tots els centres educatius, on es
seleccionaran les millors i rebran un
reconeixement.
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Les propostes s'han
d'entregar abans del 
20 d'abril de 2021.

Coherència amb el projecte
Adequació als ODS
Originalitat
Impacte

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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Els objectius d’alguns d’aquests ODS
estan plenament vinculats als objectius
de la cooperativa La Fageda.

Objectiu 8. 
TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC
Promoure el creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació
plena i productiva i el treball digne per a
tothom.

Objectiu 12. 
CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLE
Garantir modalitats de consum i producció
sostenibles.

Objectiu 16. 
PAU, INJUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES
Promoure societats pacífiques i inclusives
per aconseguir un desenvolupament
sostenible, proporcionant accés a la justícia
a totes les persones amb institucions
eficaces, responsables i inclusives a tots els
nivells.

de joves de 15 a 29

anys (30%) han patit

símptomes de

trastorn mental en

l’últim any

2 Milions

Amb el present projecte convidem
als infants i joves de Catalunya a
descobrir què és la salut mental, a
trencar amb els estigmes cap a les
persones amb diversitat i conèixer
per què existeixen projectes
inclusius com el de la Fageda.

Amb la convicció de què conèixer la
diversitat de capacitats és una
oportunitat per a créixer, implicar-
se i fomentar una ciutadania
compromesa amb els projectes
socials, us plantegem participar en
un projecte alineat amb els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de les Nacions
Unides per tal de portar a terme al
llarg del curs un itinerari educatiu.

persones amb

problemes de salut

mental no tenen

feina (82%)

8 de
cada 10

Durant el 2019, a la

Fageda s’ha reduït un             

                el consum

 d’aigua i gas gràcies a

millores en les

instaŀlacions i

producció pròpia.

Tota la llet amb la

qual s'elaboren els

iogurts, postres i

gelats de La Fageda

procedeix de granges

amb una certificació

de benestar animal

                       

      

de la població té algun

tipus de problema de

salut mental i el 25%

en tindrà en algun

moment de la 

seva vida

9%

11%

27%
dels problemes de

salut mental es

poden atribuir a les

condicions de treball

Entre l’

i el

MOTIVACIONS PER
PARTICIPAR
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