
COVID19
Creativation
Challenge

COM PARTICIPAR?



Us convidem a emprendre un viatge
creatiu per aportar el vostre gra de sorra
a la situació actual. Volem donar veu als
vostres pensaments i per això us
encoratgem a plantejar propostes que
donin resposta als reptes del COVID19.



REPTE
Escolliu d'entre 4 opcions, el repte sobre

el qual voleu presentar una proposta.

MODALITAT DE
PARTICIPACIÓ
Seleccioneu d'entre les 2 modalitats, de
quina forma participareu.
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REGISTRE
Doneu-vos d'alta com a equip a la

plataforma virtual.

LES PROPOSTES
Segons la modalitat de participació escollida
anteriorment, desenvolupareu la vostra proposta
seguint les 6 fases del Mètode o completareu la
"Carpeta de la proposta" directament.

ENTREGA
Envieu totes les propostes que vulgueu

presentar i participeu en el concurs. 
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REPTES
Escolliu d'entre les següents opcions, el repte sobre el qual voleu presentar una proposta.
Aquesta selecció és orientativa i podreu canviar de repte sempre que vulgueu.

MILLORAR 
LA PREVENCIÓ 

I LA SALUT

OFERIR AJUDA I
SUPORT ALS MÉS

VULNERABLES

COMBINAR
(DES)CONFINAMENT

I ACTIVITAT

IMPULSAR DES
D'ARA EL "DIA

DESPRÉS"
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MILLORAR LA PREVENCIÓ 
I LA SALUT

La salut és el bé més preuat de qualsevol persona i
de tota la societat.
 
Necessitem noves propostes innovadores i
intel·ligents per fomentar la prevenció i la protecció
de les persones, especialment de les més
exposades i vulnerables.
 
Les propostes han de generar una manera diferent
de preservar i millorar la salut dels diferents grups
de persones.
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OFERIR AJUDA I SUPORT 
ALS MÉS VULNERABLES
Com en qualsevol crisi els efectes de la pandèmia
seran especialment durs amb persones i col·lectius
més vulnerables.
 
Necessitem noves propostes d'iniciatives i
campanyes per oferir ajuda i donar suport a
diferents col·lectius.
 
Unes propostes que es puguin portar a terme d'una
manera innovadora amb l'ajuda dels mitjans
digitals i les noves tecnologies.
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COMBINAR (DES)CONFINAMENT 
I ACTIVITAT
Necessitem  propostes creatives  per  respectar  les
mesures de (des)confinament  i poder portar a
terme les nostres activitats habituals.
 
Penseu en com podem  compatibilitzar  el
(des)confinament amb  les activitats laborals,
educatives, culturals, esportives, socials, etc.
 
Les propostes han d’ajudar a  pal·liar l’impacte
econòmic i emocional  de les mesures de
(des)confinament.
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IMPULSAR DES D'ARA 
EL "DIA DESPRÉS"

Pensar en com reconstruir ens permetrà estar
preparats per sortir reforçats d’aquesta situació.
 
Necessitem propostes creatives per promoure els
aprenentatges d’aquesta crisi i les iniciatives
que podem portar a terme.
 
Podem emprar aquesta situació com una
oportunitat per proposar com volem que sigui
l’endemà i repensar el model de societat.
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MODALITATS DE PARTICIPACIÓ
Seleccioneu la modalitat de participació en funció de si ja teniu una idea pensada o si, en
canvi, voleu seguir el Mètode de la Creativació per pensar-ne una des de 0.  

SI JA TENS UNA IDEA,
PROPOSA-LA DIRECTAMENT!

SI NO TENS UNA IDEA,
SEGUEIX ELS PASSOS!

2

Aquesta opció és obligatòria per a
l'alumnat que participi representant el

seu centre educatiu.



REGISTRE

VIDEOTUTORIAL "COM REGISTRAR-SE?":

Completeu el formulari de registre per donar-vos
d'alta a la plataforma virtual. 
 
IMPORTANT! El registre es fa per equips. Només un
membre de l'equip ha d'omplir el formulari. 
 
Podeu visualitzar el següent videotutorial per conèixer
més detalls:
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LES PROPOSTES
Segons la modalitat de participació escollida anteriorment, desenvolupeu la vostra proposta: 
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ROADMAP (itinerari del projecte)*

REFLEXIONAR CREAR VALORAR PROPOSAR EXECUTAR COMUNICAR

CARPETA DE LA PROPOSTA

SI JA TENS UNA IDEA,
PROPOSA-LA DIRECTAMENT!

SI NO TENS UNA IDEA,
SEGUEIX ELS PASSOS!

Seguiu les 6 fases del Mètode de la Creativació per crear la
vostra proposta a partir de 6 unitats didàctiques.

*Aquesta opció és obligatòria per a l'alumnat que participi
representant el seu centre educatiu.

Responeu les preguntes del document entregable per
presentar la vostra proposta.



ENTREGA
L'arxiu que cal entregar és la "CARPETA DE LA PROPOSTA". Accediu a la pàgina amb aquest
nom i al final de tot, feu clic al botó: 
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Prement aquest botó, estareu enviant la vostra proposta al concurs i ja no es podrà modificar.
A la pàgina "LES MEVES PROPOSTES" trobareu tots els projectes que l'equip ha entregat.
Recordeu que podeu presentar-ne tants com vulgueu.



Per a qualsevol dubte o suggeriment podeu contactar amb nosaltres
enviant un correu electrònic a montse@fundaciocreativacio.org.


