
Avui més que mai, l’aigua es considera un bé bàsic de 
consum per a tots nosaltres. És una peça clau per a la 
vida a la Terra, per al nostre benestar, i essencial per 
a garantir l’activitat d’una població. Però és un recurs 
també limitat que hem de preservar i cuidar, garantint la 
seva disponibilitat per a les futures generacions.

L’aigua forma part intrínseca de la ciutat i sempre ha 
estat un eix vertebrador de la mateixa fins al punt que 
qualsevol desenvolupament urbanístic i poblacional 
sempre s’ha generat al voltant o costat de l’aigua.

És el moment que tots i totes aprenguem a valorar, a 
donar importància i a respectar com es mereix aquest 
element tan necessari per a les nostre vides: l’aigua.

Els nens i nenes tenen un potencial creatiu inimaginable 
i estem segurs que són capaços d’inventar-se possibles 
accions que ajudin a la població a entendre la 
importància de l’aigua per a la nostra societat. Si tenim 
més informació sobre l’aigua i sobre la seva importància 
tindrem més cura de no malgastar-la.

APROFITEM L’AIGUA

SOSTENIBILITAT



SOSTENIBILITAT

OBJECTIU

El Repte Real que es proposa és pensar idees d’accions creatives que tinguin l’objectiu d’informar 
i de conscienciar a la població sobre la importància de l’aigua per a les nostres vides.

ELEMENTS CLAU

Necessitem: 

• Accions creatives que 
ajudin a conscienciar a 
tota la població de la 
necessitat de realitzar un 
consum responsable de 
l’aigua.  

• Maneres innovadores 
d’explicar el cicle integral 
de l’aigua i del servei que 
la fa arribar fins a les llars i 
als edificis de les ciutats. 

• Accions creatives que 
ajudin a la gent a conèixer 
totes les funcions que té 
l’aigua a la nostra societat: 
com a motor d’energia, 
com a element saludable, 
com a garantia de la 
biodiversitat...

INFORMACIÓ EXTRA

· “Tots podem estalviar aigua“ +link
· Informe: “Aigua per un món sostenible“ +link
· Invent: Torre de recollida d’aigua per condensació: +link
· Invent: Ampolles d’aigua biodegradables: +link

ALGUNES
DADES

130 litres
per habitant i dia
es consumeixen a les llars 

espanyoles de mitjana.

2 de cada 10

Es preveu que al 
2050, la demanda 
mundial d’aigua 

haurà augmentat un 

55%

1.200 
milions

de persones viuen en 
àrees on l’aigua 

escasseja físicament.

L’OMS, diu que són 
necessaris entre 

litres d’aigua per persona i 
dia per garantir les 

necessitats bàsiques. 

50 i 100

http://blog.oxfamintermon.org/todos-podemos-ahorrar-agua-en-casa/
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pdf
https://www.dezeen.com/2016/11/10/video-interview-arturo-vittori-warka-water-tower-ethiopia-sustainable-clean-drinking-water-movie/
https://www.dezeen.com/2016/03/20/ari-jonsson-algae-biodegradable-water-bottles-iceland-academy-arts-student-designmarch-2016/


CRITERIS DE VALORACIÓ

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

· Factibilitat 

· Utilitat

· Innovació

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.

SOSTENIBILITAT

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: 30 de maig de 2018.

La confirmació de les propostes 
guanyadores serà la primera setmana 
de juny de 2018. 


