
WWW.CREATIVATIONCHALLENGE.COM

Challenge



L'objectiu del projecte és conscienciar els infants sobre l'abandonament,
la cura i benestar, la xarxa de protectores, la preservació d'animals en
perill d'extinció i les races autòctones catalanes. A partir d’aquest
coneixement, hauran d'idear una campanya de comunicació per tal de
promoure el respecte animal.

ANIMALS AUTÒCTONS
Actualment, Catalunya només compta amb catorze races
d'animals autòctons, la resta s'han anat extingint. L'objectiu és
implicar als infants en la preservació de les races autòctones a
través d'una investigació i posterior campanya de comunicació
per generar consciència i sensibilització en el seu entorn.

ÀNIMALS DOMÈSTICS
El 5 de gener del 2022 es va aprovar la Llei de Protecció i Drets
pels Animals, gràcies al qual els animals de companyia
esdevenen éssers vius dotats de sensibilitat. Tanmateix, som
encara lluny d'oferir la cura i benestar que es mereixen tots els
peluts. Per això, l'objectiu del projecte és conscienciar els
infants sobre la responsabilitat de tenir cura d'una mascota i
idear una campanya de comunicació per promoure el respecte
animal.  

Per focalitzar la campanya de comunicació, caldrà escollir en quin àmbit es
volen centrar:
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ÀMBIT 2

Animals autòctons

ÀMBIT 1

Animals domèstics



L'ITINERARI

Es desenvolupa a l’aula, conduït per
l'equip docent 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 als reptes esmentats. 

L'ACTIVITAT EXPERIENCIAL 

L’alumnat participarà d’una experiència
immersiva a una protectora o ve rebran
la visita de les ambaixadores de l'animal
respect per poder conèixer el dia a dia
dels peluts de primera mà, resoldre
dubtes i  inspirar-se per fer un projecte
que contribueixi en el foment del
respecte animal. 

EL CONCURS

Les propostes desenvolupades per
l'alumnat de Primària formaran part
d’un concurs entre tots els centres
educatius, on es seleccionaran les
millors. Aquestes seran portades a la
realitat al ser compartides per les xarxes
socials de Gosbi.

DESENVOLUPAMENT
DEL PROJECTE
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TERMINIS

CRITERIS DE VALORACIÓ

Les propostes s'han
d'entregar abans del 
31 de març de 2023.

Adequació als ODS
Originalitat
Utilitat
Factibilitat

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



Els objectius d’alguns d’aquests ODS estan
plenament vinculats als objectius de
l'Animal Respect Challenge.

Objectiu 15. VIDA TERRESTRE
Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible
dels ecosistemes terrestres, gestionar els
boscos de manera sostenible, combatre la
desertificació, aturar i revertir la degradació
del sòl i aturar la pèrdua de biodiversitat. 

El present projecte està pensat per
portar a l'aula alguns dels objectius
de desenolvupament sostenible.
L'objectiu és incentivar els infants a
anar un pas més enllà perquè
presentin propostes innovadores
que contribueixin en la salut i
benestar dels peluts i en la
protecció de la vida terrestre.

Us plantegem participar en un
projecte de vinculació amb la vida
terrestre i alineat amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible
(ODS) de les Nacions Unides per tal
que, tingueu l’oportunitat de portar
a terme al llarg del trimestre un
itinerari educatiu entorn a tres
grans reptes.

MOTIVACIONS PER
PARTICIPAR

"Els petits canvis 
són poderosos"
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Ja és llei! Els animals
de companyia deixen

de ser ‘coses’     i
gaudeixen de ser

‘éssers vius dotats de
sensibilitat’.

"coses"

"éssers vius dotats
de sensibilitat".

El 5 de gener del
2022 es va

aprovar la Llei de
Protecció i Drets

dels Animals.

Tenir-los a prop pot
prevenir la solitud i la

depressió i millorar
l'estat d'ànim en

general.

prevenir la solitud
depressió

Investigadors han
trobat beneficis
específics a la

convivència amb
animals:


