Fase 01. Explorant la Creativitat

Fase 03. Resoldre reptes reals

Comença a descobrir el món de la creativitat a través de les aventures d’en Tivo Creatiu.
Una col·lecció de llibres d'aventures interactives que permeten al professor / tutor apropar
el món de la creativitat als infants a través de tallers pràctics i divertits on els participants
ajuden en Tivo amb les seves idees.
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Comença a desenvolupar la teva creativitat en casos reals, generant idees per donar
resposta a reptes reals. Es tracta de practicar el procés creatiu aplicant-lo a un problema
concret d'una organització o de la mateixa escola.
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Reptes Creatius
reals

Les aventures d’en
Tivo Creatiu

FASE 3

CICLE MITJÀ 3r
Repte Real - Iogurt

HOLA AMICS!
TINC UN NOU
REPTE, VOLEU
AJUDAR-ME?

BUSCAR PORTADA

CICLE MITJÀ 3r
Introducció a la Creativitat

www.tivocreatiu.com

LA SABANA

FER UN IOGURT

Recurs de suport per a la dinamització
de tallers de creativitat a partir de les
aventures de Tivo Creatiu.
A càrrec de:

GUIA DIDÀCTICA:

INTRODUCCIÓ

A LA CREATIVITAT
A càrrec de:
Un projecte de

El conte i les activitats
Per poder acompanyar en Tivo en
l'aventura de la creativitat, es necessiten els següents elements: la
història, la guia didàctica i el
material entregable per a realitzar
els tallers amb els alumnes.

El personatge
En Tivo és un personatge que
adopta els diferents rols del
procés creatiu. En Tivo
explora i analitza, té una
actitud inquieta, observador,
és alegre i enèrgic.

La Guia Didàctica
Recurs per als professors, on
s’explica pas a pas i de manera
clara i senzilla com realitzar els
tallers.

Fase 02. Aprendre a crear creant
Posa de nou en pràctica el procés creatiu creant el teu propi conte i descobreix noves
tècniques per analitzar, produir i traduir les idees a través del Joc de la Creativitat.
T’atreveixes a afrontar un nou repte creatiu?
2n TRIMESTRE

CICLE MITJÀ 3r
El joc de la Creativitat

El tauler de joc
Posa en marxa el joc. És molt fàcil,
només has d'escollir un entorn i buscar
els objectes i els animals que poden
ajudar-te!

Presentació de resultats
El resultat d'aquest procés de
col·laboració és l’elaboració
d’una presentació amb la
proposta desenvolupada per
cada equip participant.

- Anàlisi del repte en totes les seves parts.
- Generació d’idees per a cada aspecte
relacionat amb el repte.
- Traducció de les idees en solucions amb
valor per al repte.

Fase 04. La Festa de les Idees
Comparteix la teva experiència al voltant de la creativitat! Després d'un any de treball
s’organitza un esdeveniment amb la participació de tots el centres educatius que hi han
participat. És un moment de diversió on posem en valor l'esforç que suposa tenir idees
originals.
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El Joc de la
Creativitat

La Guia Didàctica
Recurs per als professors, on
s’explica pas a pas i de manera
clara i senzilla com realitzar els
tallers.

Necessitem idees per millorar
el menjador de l’escola!

Procés creatiu
Proposem reptes basats en productes i serveis
reals, falicitant la informació necessària i els
objectius desitjats. A partir d'aquest punt comença
el procés creatiu dividit en tres grans fases:

Recurs de suport per a la dinamització
de tallers de creativitat a partir de les
aventures de Tivo Creatiu.

La

Sabana

GUIA DIDÀCTICA:

REPTE REAL

Il·lustracions de Mario Pereda

TIVO creatiu · Explorant La

FASE 1

EXPLORANT

Casos reals
Posar en pràctica les capacitats dels
alumnes en reptes creatius reals.
Aquesta col·laboració permet conèixer a
fons productes i serveis que s'elaboren en
l'entorn proper.

CIUTATS

CREAT¡VES

FASE 2

BUSCAR PORTADA

GUIA DIDÀCTICA:

EL JOC DE LA
CREATIVITAT
Recurs de suport per a la dinamització
de tallers de creativitat a partir de les
aventures de Tivo Creatiu.

A càrrec de:

La Guia Didàctica
Recurs per als professors, on
s’explica pas a pas i de manera
clara i senzilla com realitzar els
tallers.

Els tallers
A cada taller es posa en pràctica un pas del procés
creatiu: l'anàlisi del repte, la producció d'idees i
finalment, la valoració. Cada pas es realitza en una
sessió de treball - diversió amb els alumnes. Cada
taller permetrà desenvolupar diferents competències
als participants.
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El mapa
Cada pas del procés creatiu disposa
d’unes eines que permeten posar en
pràctica diferents tipus de pensament.
Els alumnes necessiten posar-les en
pràctica per adquirir els esquemes del
pensament creatiu.

L’esdeveniment
Participa en la festa de cloenda de l’itinerari per educar la
creativitat. Els alumnes participen en un conjunt d'activitats
juntament amb els seus professors i junts viuran una nova
experiència creativa.
La implicació dels professors és important per divulgar la
cultura creativa. Finalment, es farà un reconeixement als
millors projectes realitzats durant el curs.

Una causa
L’esdeveniment gira al voltant d'una temàtica de caràcter
social, on es realitzarà un procés de creativitat oberta amb
els alumnes. Una causa: Reinventa la teva ciutat!
Els assistents participen en una sessió creativa per buscar
propostes per millorar el futur de la ciutat.

un nen = un creatiu

