EDUCACIÓ

REINVENTEM EL
MATERIAL ESCOLAR

De material escolar n’hi ha de molt divers i cada
vegada apareixen més eines per a l’educació. Ara
bé, entre tot el material més comú, com els llapis,
les gomes, els retoladors, els colors, els regles, les
carpetes... destaquen les llibretes, un suport que
ha tingut una gran importància a la història i que
continua sent de gran utilitat en l’actualitat.
En un món tal digital com l’actual, les llibretes
continuen sent el millor espai per plasmar les
nostres idees de manera directa i eficaç, sense
necessitat d’utilitzar un teclat o una pantalla, i a
més, són accessibles per a tothom. Són utilitzades
per prendre notes, fer exercicis, resoldre
problemes, escriure pensaments i idees, dibuixar,
organitzar activitats, etc.
Les llibretes han canviat el món. En la història
han recollit els pensaments, esbossos, idees de
grans inventors i els han ajudat a desenvolupar la
creativitat.

EDUCACIÓ

OBJECTIU
El Repte Real que ens proposa “Oxford” és pensar idees per reinventar el material escolar, en
concret, les llibretes per adaptar-les al món actual.
Es tracta d’evolucionar aquests quaderns pensant en nous formats, característiques i
funcions per tal d’adaptar-les a tota la gran varietat de tasques que realitzem a les aules.
Transformar les llibretes de paper en llibretes més originals, útils i úniques.

ELEMENTS CLAU
En una societat cada cop més
digitalitzada, tot i la invasió dels
components electrònics com els
ordinadors o els telèfons mòbils,
les llibretes de paper segueixen
tenint un valor fonamental per a
les persones.

Existeix un paper
per a cada necessitat.
Hi ha un total de

500

tipus de papers.
El consum anual mitjà
de paper per persona, a
escala mundial és de:

Però la majoria de llibretes són
molt semblants, i cal aportar-hi
novetats per adaptar-les al món
actual. Podríem crear llibretes
que:

48kg
ALGUNES
DADES

· Tinguin un format més
innovador: Com podríem fer
que una llibreta ens ajudi a
fer els nostres projectes?
· Siguin més originals: Com
podríem fer-ho perquè siguin
més atractives?
· Es puguin personalitzar:
Com podríem fer-ho perquè
es poguessin adaptar a tots
els usos que els hi vulguis
donar?

J.A. Birchal, el

1920

va ser el primer a
ajuntar diversos
papers i unir-los a
una cartolina.

· Siguin més educatives: Com
podríem fer-ho perquè una
llibreta ens ajudi a aprendre?

INFORMACIÓ EXTRA
· Manifest Oxford +link
· Plasmar en un sol full la organització diària +link
· Idees perquè els apunts siguin més atractius +link

El paper es pot
reciclar fins a

11 vegades

en diferents tipus de
cartó i paper.

EDUCACIÓ

CONCURS
DONEM SOLUCIÓ ALS
REPTES DEL FUTUR

CRITERIS DE VALORACIÓ

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.

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

Les millors idees seran portades a la realitat
per estudiants de cicle superior.

TERMINIS
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.

Data límit per presentar les propostes
al concurs: 25 de maig de 2018.
La confirmació de les propostes
guanyadores serà la primera setmana
de juny de 2018.

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.
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