
COVID19
Creativation
Challenge



Com ho viu el jovent?
Què en pensen?
Què proposen?



Imagina més de 100.000 estudiants
pensant propostes creatives per

combatre la pandèmia

LA CREATIVITAT DEL JOVENT PER FER FRONT AL VIRUS



COVID19
Creativation
ChallengeQuè és                   ?

Convidem a adolescents i joves a emprendre un viatge
creatiu per implicar-los en la situació actual, donar veu als

seus pensaments i encoratjar-los a plantejar propostes
que donin resposta als reptes del COVID19 perquè ens

portin a un futur millor.



PREVENCIÓ I SALUT AJUDA I  SUPORT
Fomentar el sorgiment
d'iniciatives i campanyes per
minimitzar els efectes de la
pandèmia pels col·lectius
més vulnerables.

EL DIA DESPRÉS
Promoure els aprenentatges
d'aquesta crisi per emprar-la
com a una oportunitat per
repensar el model de
societat.

CONFINAMENT ACTIU

REPTES

Crear nous mètodes
innovadors i intel·ligents per
protegir les persones,
especialment les que estan
més exposades al contagi.

Pensar activitats i iniciatives
per aprofitar el confinament
des d'un punt de vista
personal i col·lectiu.



FASES
LA REFLEXIÓ LA CREACIÓ LA VALORACIÓ LA PROPOSTA L'EXECUCIÓ EL RESULTAT

Pensa en tot això que
està passant. Per què
s'ha produït? Com ens
afectarà? Quins són

els problemes?

Imagina possibles
idees per millorar la

situació. Què es
podria fer? Com es

podria fer d'una
manera diferent?

Avalua les idees en
funció de la seva

utilitat. Quin impacte
tindrien? Quines són
les possibilitats reals

de portar-les a terme?

Exposa els punts clau
de la teva proposta.
En què consisteix?
Quins avantatges i

beneficis que aporta?

Explica com portar-la
a terme. Com s'hauria

de desenvolupar?
Quins recursos serien

necessaris?

Comunica la teva
proposta. Explica-la
de manera clara i

entenedora.

Formular les
preguntes

Imaginar
noves idees

Avaluar 
les  idees

Descriure la
proposta

Implementar
la proposta

Compartir la
proposta



Registra't a la plataforma per

participar d'un dels reptes.

Accedeix als recursos que et

permetran desenvolupar el projecte.

Elabora la teva proposta i

comparteix-la per a fer-la possible. 

1.

2.

3.

PLATAFORMA DE 
CREATIVITAT I INNOVACIÓ



INSCRIPCIONS
Completa el formulari d'inscripció i

ens posarem en contacte amb tu via
correu electrònic per començar. GUIATGE

Sessió informativa on es donen
instruccions i es resolen dubtes.
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E 
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REGISTRE ALUMNES
Tots els participants es donen d'alta

com a usuaris de la plataforma virtual.
DESENVOLUPAMENT
L'alumnat participa seguint les 6 fases de
la plataforma. Cada activitat té una
durada aproximada d'1 hora.ENTREGA

Envia les propostes del teu alumnat i
participeu en el concurs. 

DIVULGACIÓ
Les millors propostes seran reconegudes i
es considerarà portar-les a terme.
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Per a qualsevol dubte o suggeriment podeu contactar amb nosaltres
enviant un correu electrònic a montse@fundaciocreativacio.org.


