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Aeroclub de Reus 

L’Aeroclub de Reus és una entitat esportiva sense lucre, creada i constituïda per un grup de 

persones  afeccionades  a  la pràctica  esportiva  del  vol  amb motor.  L'objectiu principal de 

l'Aeroclub de Reus, és facilitar  l'accés a  l'Aviació General  i més concretament a  la pràctica 

del  vol  amb motor  a  totes  aquelles  persones  que  tenen  interès  i  es  senten  atretes  per 

aquesta modalitat de vol. 

 

Nom de l’entitat: Aeroclub de Reus  Naturalesa del projecte: Social‐ Cultural 

Nom del projecte: DISSENY DEL MUSEU DE L’AEROCLUB DE REUS 
Possibles titulacions: Grau d’Història, Grau d’Història de l’Art, Grau d’Arquitectura, Grau de 
Pilot  d’Aviació  Comercial  i Operacions Aèries, Grau  de  Comunicació Audiovisual, Màster 
Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural 

Problema  a  resoldre:  L’Aeroclub  organitza  visites  gratuïtes  a  les  instal∙lacions  i 
proporciona un apropament al coneixement del món de l’aviació, des de la vesant històrica 
i  del  coneixement  dels  avions.  El  públic  amb  el  que  solen  treballar  són  alumnes 
d’escoles/instituts i persones amb discapacitat. Des de l’associació es va restaurar l’hangar 
històric fa uns anys i es creu que és el lloc idoni per tenir un museu obert a la comunitat. 

Com resoldre’l: Disseny d’un museu amb audiovisuals i el material que té l’entitat.  

 

Nom de l’entitat: Aeroclub de Reus  Naturalesa del projecte: Cultural 

Nom del projecte: BIOGRAFIES DE DONES PIONERES DE L’AVIACIÓ AL TERRITORI 
Possibles titulacions: Grau d’Història, Grau de Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries 

Problema  a  resoldre:  L’associació  té molta  informació  històrica,  però  un  tema  pendent 
d’estudiar és el paper de les dones pioneres en aviació del territori durant el segle XX i XXI. 

Com resoldre’l: Estudi sobre dones pioneres de l’aviació al territori.  

 

Nom de l’entitat: Aeroclub de Reus  Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ESTUDI SOBRE LA TERÀPIA DE  VOL COM A EINA D’INTEGRACIÓ DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 
Possibles titulacions: Grau de Psicologia, Grau de Fisioteràpia, Grau de Medicina, Grau de 
Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries 

Problema a resoldre: L’associació organitza visites per col∙lectius en risc d’exclusió social, 
situació de vulnerabilitat o persones amb discapacitat. Si bé actualment  s’estan duent a 
terme  aquest  tipus  d’activitats,  no  es  té  una  formació  prèvia  sobre  com  treballar  amb 
aquests col∙lectius. 

Com  resoldre’l: Estudi  sobre  la  teràpia de vol  com a eina d’integració de persones amb 
discapacitat i de comprovació dels beneficis que els aporta. 
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Asociación Amistad y Raíces 

 

Nom de l’entitat: Asociación Amsitad y Raíces   Naturalesa del projecte: Social     

Nom del projecte: Projecte d’adequació i dinamització d’un espai 
Possibles titulacions: Grau d’Arquitectura, Màster Antropologia Urbana, Migracions i 
Intervenció Social, Grau de Fisioteràpia 

Problema a resoldre: L’entitat té en lloguer un espai de 300 m2 al pis de dalt i 250 m2 al pis 
de baix del qual no se’n fa cap ús. Sent l’objectiu de l’entitat ajudar persones en situació de 
vulnerabilitat o en risc de formar‐hi part  i en tractar‐se d’un espai desaprofitat, es voldria 
adequar per dinamitzar‐lo i dur a terme diverses activitats. 

Com  resoldre’l: Disseny  d'un pla de distribució d'una nau de dos pisos.  El pla  constaria 
d'opcions  de  distribució  de  l'espai  per  a  diferents  funcions: menjador‐buffett,  activitat 
d'oci  i temps  lliure de  l’Associació, etc. També  inclouria un disseny d'habilitació d'un bany 
per a persones amb diversitat funcional. 
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Associació d’Acció Cultural Despertaferro 

El Casal  esdevé un  espai de  sociabilitat  i  treball,  compaginant  lluita, oci  educatiu,  festa  i 

formació. Avui pretenem ser  una seu d' entitats i nucli agitador d'idees i activitats al voltant 

deIs dos grans eixos fundacionals:  la  independència deIs Països Catalans  i  la  justícia social. 

Avui  comptem  amb més  de  180  socis  i  sòcies  i  tenen  seu pròpia  al  Casal: Acció  Cultural 

Despertaferro, Club Esportiu Despertaferro  ‐amb més de 350 socis/es‐, Arran Reus, Dones 

en Acció, Barraques de Reus, Portadors del Bou de Reus i el col∙lectiu GLBT H2O. 

 

 

Nom de l’entitat: Associació d’Acció 
Cultural Despertaferro 

Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ANÀLISI DE L’ENTRAMAT DEL CASAL 
Possibles titulacions: Màster Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social, Màster 
de  Direcció  d’Empreses, Màster  de  Gestió  d’Empreses,  Grau  d’Administració  i  Direcció 
d’Empreses 

Problema a resoldre: Dins del Casal Despertaferro hi participen una desena més d'entitats. 
Aquestes, s'organitzen principalment a partir dels principis de l'assemblearisme. 

Com  resoldre’l:  Pot  ser  interessant  fer  un  treball  sobre  aquestes  formes  d'organització 
horitzontals, voluntàries i participatives que plantegen una alternativa a les organitzacions 
verticals i piramidals. 

 

 

Nom de l’entitat: Associació d’Acció 
Cultural Despertaferro 

Naturalesa del projecte: Ambiental 

Nom del projecte: COOPERATIVA SOM ENERGIA 
Possibles  titulacions: Màster  d’Enginyeria  Ambiental  i  Producció  Sostenible, Màster  de 
Dret  Ambiental,  Grau  d’Economia,  Màster  de  Direcció  d’Empreses,  Màster  de  Gestió 
d’Empreses, Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, Màster d’Economia 

Problema a resoldre: 

Com resoldre’l: Un dels col∙lectius que participa del Casal és  la Cooperativa Som Energia 
(podràs trobar  informació a http://www.somenergia.coop/). Un possible treball podria ser 
l'estudi de la construcció d'un model de producció i consum d'energies netes i renovables 
que  plantegi  una  alternativa  a  l'actual  model  energètic,  basat  en  grans  centres  de 
producció que es troben a centenars de quilòmetres dels principals centres de consum. 
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Nom de l’entitat: Associació d’Acció 
Cultural Despertaferro 

Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ELABORACIÓ D’UN PLA PEDAGÒGIC PER DINAMITZAR EL CASALET 
Possibles titulacions: Grau d’Educació Infantil, Grau d’Educació Primària, Grau d’Història de 
l’Art 

Problema a resoldre: Una de les activitats que es desenvolupen al Casal és el Casalet. Cada 
divendres es crea un espai per a  la canalla, on es  realitzen activitats pedagògiques  i que 
fomentin  els  principis  del  nostre  projecte  social,  així  com  fomenten  la  psicomotricitat  i 
altres aspectes relacionats amb el desenvolupament personal de l'infant. 

Com  resoldre’l:  Elaboració  d'un  pla  pedagògic  per  dinamitzar  el  Casalet  i  proposta  de 
tallers de  tècniques artístiques  i de  la construcció adaptades als nens,  tallers de música  i 
moviment 

 

Nom de l’entitat: Associació d’Acció 
Cultural Despertaferro 

Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: MOVIMENTS SOCIALS I DRET 
Possibles  titulacions:  Grau  de  Dret, Màster  d’Estudis  Avançats  en  Administració  i  Dret 
Públic 

Problema  a  resoldre:  De  cara  als  i  les  estudiants  de  dret,  podria  ser  interessant  la 
realització d'estudis jurídics sobre la legislació municipal, autonòmica o estatal que afecta a 
la vida diària de la gent, i especialment, als moviments socials. 

Com resoldre’l: Estudi sobre el règim jurídic dels moviments socials 

 

Nom de l’entitat: Associació d’Acció 
Cultural Despertaferro 

Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ESTUDI SOBRE EL COOPERATIVISME I L’ECONOMIA SOCIAL 
Possibles  titulacions: Grau  d’Economia, Grau  de Relacions  Laborals  i Ocupació, Grau  de 
Dret, Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, Grau de Finances i Comptabilitat, Màster 
de Direcció d’Empreses, Màster de Gestió d’Empreses, Màster d’Economia 

Problema a  resoldre: Dins del Casal Despertaferro, participem en diferents projectes de 
cooperativisme  i/o  economia  social.  Ens  interessa un  anàlisi d'aquest  sector  creixent  de 
l'economia. Des de les finances ètiques, fins a les cooperatives de producció i/o consum de 
productes agroecològics, o de producció i consum d'energies renovables. 

Com resoldre’l: Estudi sobre el cooperativisme i l’economia social 

 

Nom de l’entitat: Associació d’Acció 
Cultural Despertaferro 

Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ESTUDI SOBRE MITJANS DE COMUNICACIÓ ALTERNATIUS 

Possibles titulacions: Grau de Periodisme 

Problema  a  resoldre:  Des  del  Casal  Despertaferro  s’està  impulsant  Ràdio  Terra  (més 
informació a www.laradio.cat). Cada cop hi ha una xarxa major de mitjans de comunicació 
ciutadans, que  es  va  establint  com  una  veritable  alternativa  als mitjans  de  comunicació 
comercials. 

Com resoldre’l: Disseny d'una ràdio dinamitzadora social alternativa als mitjans comercials 
on  es  donaria  veu  i  animaria  a  la  participació  d'associacions  culturals,  esportives, 
moviments  juvenils  i moviments socials. El treball de  l'alumne de periodisme es centraria 
en  analitzar,  dissenyar  i  proposar  continguts  de  una  emissora  de  ràdio  no  comercial  i 
analitzar la seva viabilitat econòmica  dins una activitat sense ànim de lucre. 
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Associació Antibarreres 2AB 

Associació  sense  ànim  de  lucre  d’afectats  físics.  Les  seves  objectius  són  el  treball  per 

l’accessibilitat  urbana  (al  carrer  i  a  les  botigues),  la  sensibilització  de  la  ciutadania  i 

l’assessorament legal a persones discapacitades físiques. 

 

Nom  de  l’entitat:  Associació  Antibarreres 
2AB 

Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: GUIA ORIENTATIVA PER A PERSONES AFECTADES PER UNA 
DISCAPACITAT FÍSICA 
Possibles  titulacions:  Grau  de  Dret,  Grau  de  Fisioteràpia,  Grau  d’Arquitectura,  Grau 
Enginyeria  Mecànica,  Grau  d’Enginyeria  Electrònica  Industrial  i  Automàtica,  Grau  de 
Comunicació Audiovisual, Grau de Treball Social 

Problema  a  resoldre:  Fins  l’actualitat  les  persones  afectades  d’una  discapacitat  física 
sobrevinguda han de buscar‐se  elles mateixes  els diferents  recursos per  adaptar‐se  a  la 
seva nova vida.  

Com  resoldre’l:  Elaboració  d’una  guia  orientativa  per  a  persones  afectades  per  una 
discapacitat física amb definicions, consells  i aplicacions per facilitar la seva adaptació a la 
vida quotidiana en diferents àmbits: drets, serveis i accessibilitat, entre d’altres.  

Professorat  interessat:  Toni  Perez‐Portabella  Lopez  (Grau  de  Comunicació Audiovisual), 
Víctor Merino (Departament de Dret Públic), Arquitectura, Infermeria, Pedagogia 

Estudiantat interessat: 
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Associació Asperger 

És  una  associació  de  famílies  amb  fills  i  filles  amb  trastorn  del  desenvolupament  en  la 

interacció social que busca donar a conèixer aquesta síndrome, promoure la sensibilització 

social i aconseguir la seva integració en els serveis i les activitats de la comunitat. 

 

Nom de l’entitat: Associació Asperger  Naturalesa del projecte: Social 

Nom  del  projecte:  ESTUDI  D’ESTRATÈGIES  D’ADAPTACIÓ  METODOLÒGICA  EN 
L’APRENENTATGE DE NOIS/ES AMB ASPERGER 
Possibles  titulacions: Grau Educació Primària, Grau de Pedagogia, Màster  en Tecnologia 
Educativa: e‐Learning i gestió del coneixement, Grau d’Educació Social, Grau de Psicologia, 
Grau d’Enginyeria Informàtica 

Problema  a  resoldre:  Els  nostres  nois  i  noies, malgrat  tenir  una  intel∙ligència  normal  o 
moltes vegades superior a la normal, es troben en seriosos problemes per portar a terme 
els seus estudis. El motiu és que el tractament de les diferents matèries estan pensades per 
nois i noies neurotípics. 

Com  resoldre’l:  Estudi  d’estratègies  d’adaptació  metodològica  en  l’aprenentatge  de 
nens/es  amb Asperger  fent  servir  les  noves  tecnologies,  ja  que  des  de  l’associació  s’ha 
observat que en general els hi facilitaria molt l’aprenentatge. 

 

 

Nom de l’entitat: Associació Asperger  Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN PROCESSOS PSIQUIÀTRICS 
Possibles titulacions: Màster Antropologia Mèdica i Salut Internacional, Grau d’Infermeria 

Problema a resoldre: Moltes vegades els nostres nois i noies necessiten medicació. Aquest 
tipus de medicació, en ocasions, pot  tenir efectes secundaris difícils de suportar. Aquells 
que pateixen aquest tipus d’efectes, comencen una recerca, moltes vegades  infructuosa, 
d’alternatives. 

Com resoldre’l: Estudi sobre les possibles alternatives complementàries a la medicació en 
nois/es amb Asperger. 
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Associació per la Conservació dels Ecosistemes Naturals 

L‘associació per a  la Conservació dels Ecosistemes Naturals és una entitat  sense ànim de 

lucre  que  té  com  a  objectiu  treballar  per  a  la millora  i  la  conservació  dels  hàbitats  i  la 

biodiversitat.  Per  aquest  motiu,  l’associació  CEN  desenvolupa  projectes  per  estudiar  i 

conservar els ecosistemes naturals així com conscienciar  la ciutadania de  la necessitat de 

respectar el medi natural. 

 

Nom  de  l’entitat:  Associació  per  la 
Conservació dels Ecosistemes Naturals 

Naturalesa del projecte: Ambiental ‐ Salut 

Nom del projecte: ESTUDI SOBRE LA CONSERVACIÓ DEL CRANC DE RIU IBÈRIC 
Possibles  titulacions:  Grau  de  Química,  Grau  de  Nutrició  Humana  i  Dietètica,  Grau  de 
Medicina  ,  Màster  de  Salut  Mental:  Investigació  en  Psiquiatria,  Neurotoxicologia  i 
Psicofarmacologia,  Grau  de  Geografia  i  Ordenació  del  Territori,  Màster  d’Enginyeria 
Ambiental i Producció Sostenible 

Problema a resoldre: El cranc de riu  ibèric (Austropotamobius pallipes) és una espècie en 
perill  d’extinció  i  en  regressió  a  Catalunya  però  amb  algunes  poblacions  importants  en 
alguns rius de les Muntanyes de Prades. La seva desaparició es deu sobretot a l’arribada de 
l’afanomicosi,  una malaltia  fúngica  transmesa  pel  cranc  vermell  americà  (Procambarus 
clarkii) que els resulta totalment  letal. Fa poques dècades, el cranc de riu  ibèric era molt 
abundant i representava un aliment molt apreciat per la població. Avui en dia està protegit 
i no es pot capturar ni menjar. També està prohibit capturar el cranc vermell americà però 
es  té  constància  que  algunes  persones  el  capturen  per  consum  propi.  Com  a  espècies 
detritívores,  són  susceptibles  d’acumular metalls  pesants  i  altres  contaminants  als  seus 
teixits però manquen estudis que avaluïn el risc per a la salut humana. 

Com resoldre’l:  
Es proposa fer un estudi sobre l’acumulació de contaminants en aquestes dues espècies de 
cranc  de  riu  per  avaluar  si  representen  o  no  un  risc  per  a  la  salut.  Es  proposa  fer  les 
següents tasques: 

 Anàlisi  de  la  concentració  de  contaminants  de  l’aigua  i  els  sediments  en 
diversos rius on hi ha crancs de riu. 

 Anàlisi del contingut de contaminants en el cranc de riu ibèric i el cranc vermell 
americà en diversos trams fluvials amb diferents graus de contaminació. 

 Avaluar el risc per a la salut que pot suposar el seu consum. 

 Elaborar,  si  escau, materials  de  prevenció  i millora  de  la  salut,  amb  possible 
incorporació d’elements d’educació ambiental. 
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Nom  de  l’entitat:  Associació  per  la 
conservació dels ecosistemes naturals 

Naturalesa del projecte: Ambiental 

Nom del projecte: AVALUACIÓ DE L’IMPACTE D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 
Possibles titulacions: Grau d’Educació Social, Grau de Pedagogia 

Problema a resoldre: Moltes administracions i entitats i consultories ambientals fan grans 
esforços per conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d’adoptar actituds respectuoses 
amb el medi ambient però no es té constància dels seus efectes reals sobre els hàbits dels 
alumnes i les seves famílies. 

Com  resoldre’l:  Per  aquest motiu,  proposem  fer  un  estudi  sobre  l’impacte  d’aquestes 
activitats d’educació ambiental sobre  la ciutadania. Es tractaria d’un estudi a curt  i a  llarg 
termini  a partir d’enquestes  a  l’alumnat que han  fet  tallers d’educació  ambiental  i  a  les 
seves famílies. 
En funció dels resultats, es podrien desenvolupar noves estratègies, temàtiques, materials i 
tècniques  que  augmentin  l’impacte  d’aquestes  activitats  sobre  l’alumnat  i  les  seves 
famílies. 
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Associació de Dones Ganxetes 

Entitat social i cultural sense ànim de lucre dirigida a totes aquelles dones que tinguin ganes 

de fer activitats amb altres dones  i enriquir‐se culturalment. Realitzen xerrades, col∙loquis, 

sortides culturals, celebren les festes tradicionals, etc.  

 

Nom  de  l’entitat:  Associació  de  Dones 
Ganxetes 

Naturalesa del projecte: Cultural 

Nom del projecte: HISTÒRIA DE REUS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 
Possibles titulacions: Grau d’Història, Grau de Comunicació Audiovisual 

Problema  a  resoldre: Més  que  un  problema  es  tracta  d’una  inquietud  de  l’entitat  per 
aportar una perspectiva de gènere a  la història de Reus. Les sòcies participarien facilitant 
dades que poguessin ser d’interès per l’estudi. 

Com resoldre’l: Estudi sobre la història de Reus amb perspectiva de gènere.  

Professorat interessat: Toni Perez‐Portabella Lopez Grau de Comunicació Audiovisual 

Estudiantat interessat: 
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Associació Excursionista Catalunya de Reus 

 

Nom de l’entitat: Associació Excursionista 
Catalunya de Reus 

Naturalesa del projecte: Social ‐ Salut 

Nom del projecte: APLICACIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS SOBRE VIES FERRADES 
Possibles titulacions: Grau d’Enginyeria Informàtica, Grau d’Enginyeria Telemàtica 

Problema a resoldre: Una part dels socis es dedica a  fer vies  ferrades, que ve a ser com 
escalar  però  utilitzant  graons  fets  expressament  i  un  cable  de  vida  (www.deandar.es). 
Quan les persones van a fer vies ferrades, de vegades es queden col∙lapsades a mitja via  i 
no saben com trobar la via més ràpida per sortir‐ne i no prendre mal. 

Com  resoldre’l:  Creació  d'una  aplicació  per  a  dispositius mòbils  d'última  generació  que 
permeti  la  localització  del  punt  exacte  de  l'inici  de  la  ferrada  (via  geolocalització)  i 
descarregar‐ne  tota  la  informació dels  trams  (graons, ponts  tibetans, desploms,  rappels, 
etc..), ja sigui amb caràcter previ per fomentar la pràctica responsable de l’esport o bé, un 
cop dins  la  ferrada, per  saber  en quin  lloc  s’està  i de quines  alternatives  es disposa. És 
important tenir en compte que dins de la via ferrada no hi sol haver cobertura telefònica, 
però sempre hi ha cobertura via GPS per geolocalització. 
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Associació de Jugadors de Rol de Reus 

 

Nom de l’entitat: Associació de Jugadors de 
Rol de Reus 

Naturalesa del projecte: Social‐Cultural 

Nom del projecte: ELS JOCS DE TAULA COM A EINA EDUCATIVA I D'INTEGRACIÓ 
Possibles  titulacions:  Grau  d’Educació  Infantil,  Grau  d’Educació  Primària,  Grau  de 
Pedagogia 

Problema a resoldre: : L’associació té  interès en conèixer  i promoure les possibilitats dels 
diferents  jocs de  taula  (jocs de  rol, de  taulell, de cartes, de miniatures, etc.) com a mitjà 
educatiu i d'integració, en concret amb persones amb necessitats educatives especials. 

Com resoldre’l: Estudi sobre els jocs de taula com a eina educativa i d’integració 
 
 
 
Nom de l’entitat: Associació de Jugadors de 
Rol de Reus 

Naturalesa del projecte: Cultural 

Nom del projecte: ESTUDI SOBRE LA PRESÈNCIA AL TERRITORI I PROPOSTES DE 
MILLORA 
Possibles  titulacions:  Grau  de  Publicitat  i  Relacions  Públiques,  Grau  d’Administració  i 
Direcció d’Empreses, Màster de Direcció d’Empreses, Màster de Gestió d’Empreses 

Problema a resoldre: L’entitat voldria que els ciutadans de Reus coneguessin els diferents 
projectes que es desenvolupen a la seva entitat amb la finalitat de promoure la participació 
comunitària dels potencials beneficiaris.  

Com resoldre’l: 
Estudi  de  la  presència  de  l’entitat  al  territori  i  avaluació  de  la  imatge  que  projecta  a  la 
població. 
Dissenyar  una  estratègia  de  comunicació  que  li  permeti  incrementar  la  seva  visibilitat 
davant  la  societat  i  al  mateix  temps  captar  nous  perfils  de  voluntaris,  per  exemple, 
mitjançant la presència a les xarxes socials. 

 



                                                                                                                                                   
 
 
 

16 
 

Associació KastigA2  Associació de veïns Sant Jordi   

Associació ArtSalud 

L’Associació KastigA2 és una associació esportiva de dansa aèria; en col∙laboració amb la 

Associació ArtSalud, volen portar a terme un projecte conjunt per tal de dinamitzar un espai 

de l’Associació de veïns Sant Jordi que es troba actualment en desús.  

 

Nom  de  l’entitat:  Associació  KastigA2, 
Associació  de  veïns  Sant  Jordi,  Associació 
ArtSalud 

Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: TALLER LÚDIC D’AERIS 
Possibles titulacions: Grau d’Educació Social, Grau de Fisioteràpia, Grau de Psicologia, Grau 
de Dret, Grau de Finances i Comptabilitat 

Problema  a  resoldre:  L’associació  de  veïns  Sant  Jordi  té  un  espai  desaprofitat  i  volen 
dinamitzar‐lo juntament amb l’entitat KastigA2 i Art Salut. Tenen un projecte conjunt però 
necessiten alguns perfils que els ajudin a portar a terme el projecte. 

‐ Destinataris: col∙lectius en risc d’exclusió social. 
‐ Perfils dels participants: Persones amb discapacitat física  o intel.lectual i joves amb 

problemàtiques socials, nens  i nenes de CRAES,  joves amb problemes de consum 
addictiu. 

‐ Edat: a partir dels 16  
El  projecte  consisteix  en  fer  diferents  tipus  d’activitats  artístiques  penjats  a  l’aire  amb 
cordes i arnesos. 

Com resoldre’l: Necessitats del projecte:  
‐ (Educació  Social):  Elaborar  un  llistat  de  possibles  participants,  establir  contacte 

amb altes entitats o agrupacions vinculades amb els col∙lectius als que va dirigit el 
projecte.   Fer una proposta d’Integració social on es contempli en un mateix grup 
la  barreja  de  persones  amb  diferents  capacitats  tant  a  nivell  social,  físic  com 
psicològic.  Oferir  un  dossier  de  dinàmiques  d’interacció  i  suport  mutu  entre 
aquests  col∙lectius.  Argumentar  i  defensar  l’objectiu  social  del  projecte  fent  un 
llistat de les necessitats que pot cobrir. Realitzar un llistat d’objectius transversals. 

‐ (Fisioteràpia):  Elaborar  protocols  de  moviment  per  a  les  persones  amb 
discapacitat. Realitzar una taula d’exercicis per enfortir la musculatura adient per a 
cada persona en funció de la discapacitat. 

‐ (Psicologia):  Estudi  sobre  com  tractar  la  por  a  les  alçades,  com  tractar  l’estat 
d’eufòria o de bloqueig, quins objectius a nivell emocional i de creixement personal 
podem treballar a través d’aquesta activitat, com valorem el progrés i evolució dels 
participants  i sobre per a quin tipus de discapacitats psíquics pot resultar positiva 
aquesta activitat i per a quins no. 

‐ (Dret):  Desenvolupar  un  informe  de  las  opcions  legals  a  nivell  d’assegurances  i 
permisos  que  calen  per  desenvolupar  aquest  projecte.  Fer  una  fitxa  d’inscripció 
amb la informació rellevant que es requereix a cada participant i acords legals. Fer 
una  fitxa de valoració  i  seguiment de  l’activitat. Fer una enquesta de  satisfacció. 
Contemplar els diferents mètodes de finançament. 
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Associació de Manga Anime i Cultura Nipona 

“AMAKUNI” 

Amakuni és una associació cultural de Reus  (Tarragona) que  té  l’objectiu de promulgar  la 

cultura  japonesa mitjançant  la organització d’activitats de tot tipus  i  la  interacció  i posada 

en comú de coneixement dels seus socis. 

 

Nom  de  l’entitat:  Associació  de  Manga 
Anime i Cultura Nipona 

Naturalesa del projecte: Cultural 

Nom del projecte: ESTUDI SOBRE LA CULTURA NIPONA 
Possibles  titulacions:  Grau  d’Història,  Grau  d’Història  de  l’Art,  Grau  de  Comunicació 
Audiovisual, Màster d’Economia 

Problema a resoldre: L’associació organitza anualment una fira cultural oberta i gratuïta al 
públic on es fan diverses exposicions i activitats (vestits, història, instruments de música...). 
Es voldria que aquestes fossin el més fidel possible a la realitat. 

Com  resoldre’l: Un  treball de  recerca de  la història del  Japó en  l’etapa  i  temàtica que a 
l'estudiant  més li interessi per poder incloure‐ho a la fira. 
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Associació de Parkinson de les Comarques de 

Tarragona 

L’Associació Parkinson de  les Comarques de Tarragona és una entitat sense ànim de  lucre 

que neix de la voluntat de col∙laboració de les persones afectades per la malaltia i dels seus 

familiars. L’associació ha destinat els seus esforços a  informar  i sensibilitzar sobre aquesta 

malaltia a tota  la societat, oferir serveis  i suport necessaris a  les persones afectades  i a  les 

seves  famílies  i  representar  els  interessos  comuns  davant  l’Administració  i  altres 

institucions.  

 

Nom  de  l’entitat:  Associació  de  Parkinson 
de les Comarques de Tarragona 

Naturalesa del projecte: Social ‐ Salut 

Nom del projecte: ESTUDI SOBRE LA RELACIÓ ENTRE EMOCIONS  I COMPORTAMENT 
CORPORAL EN PERSONES AFECTADES DE PARKINSON 
Possibles  titulacions:  Grau  de  Psicologia,  Màster  en  Psicologia  de  la  Salut,  Màster 
d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional, Grau de Medicina, Grau de Fisioteràpia 

Problema  a  resoldre:  Conèixer  amb més  profunditat  la  relació  entre  les  emocions  i  la 
influència en el comportament corporal per tal de poder ajudar millor als afectats. 

Com  resoldre’l:  Desenvolupament  d’un  treball  de  recerca  sobre  la  relació  entre  les 
emocions  i el comportament corporal en persones afectades de Parkinson.  Investigació, 
tècniques i recursos per poder afrontar els canvis que es van produint i presentació pública 
dels resultats davant l’entitat, les persones participants i interessades. 

 

 

Nom  de  l’entitat:  Associació  de  Parkinson 
de les Comarques de Tarragona 

Naturalesa del projecte: Social ‐ Salut 

Nom  del  projecte:  PROJECTE  DE  SENSIBILITZACIÓ  SOBRE  EL  PARKINSON  A 
AFECTATS/DES 
Possibles  titulacions: Grau  de  Psicologia, Grau  d’Educació  Social, Grau  d’Administració  i 
Direcció d’Empreses, Grau de Periodisme, Grau de Publicitat i Relacions Públiques, Grau de 
Comunicació Audiovisual 

Problema a resoldre: Formen part de l’Associació unes 140 persones, però es calcula que hi 
ha uns 2000 afectats/des a les comarques de Tarragona. Com que es tracta d’una malaltia 
neurodegenerativa  els  afectats/des  tenen  tendència  a  l’aïllament  i  a  no  sortir  de  casa. 
L’objectiu  és  que  les  persones  que  no  formen  part  de  l’associació  coneguin  amb més 
profunditat la malaltia, s’eliminin prejudicis i millori la socialització d’aquest col∙lectiu. 

Com resoldre’l: Campanya o disseny d’estratègies per a que aquells afectats de Parkinson i 
els seus familiars que no formen part de l’Associació, puguin conèixer els beneficis d’estar 
integrats en un col∙lectiu que pateix la mateixa problemàtica. 
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Nom  de  l’entitat:  Associació  de  Parkinson 
de les Comarques de Tarragona 

Naturalesa del projecte: Social ‐ Salut 

Nom  del  projecte:  ESTUDI  SOBRE  LA  RELACIÓ  ENTRE  EL  PARKINSON  I  ALTRES 
TRASTORNS DE SALUT MENTAL 
Possibles  titulacions:  Grau  de  Psicologia,  Màster  de  Psicologia  de  la  Salut,  Màster 
d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional, Grau de Medicina, Grau d’Infermeria 

Problema a  resoldre: En els últims anys els membres de  l’associació han detectat que  la 
malaltia de Parkinson va acompanyada per altres trastorns de salut mental en augment en 
persones joves (més de 30 anys). 

Com  resoldre’l:  Estudi  sobre  la  relació  entre  el  Parkinson  i  altres  trastorns  de  la  salut 
mental. Presentació pública dels resultats davant l’entitat i les persones interessades. 

 

 

Nom  de  l’entitat:  Associació  de  Parkinson 
de les Comarques de Tarragona 

Naturalesa del projecte: Social‐ Salut 

Nom  del  projecte:  ESTUDI  SOBRE  LA  PRESÈNCIA  AL  TERRITORI  I  PROPOSTES  DE 
MILLORA 
Possibles  titulacions:  Grau  de  Publicitat  i  Relacions  Públiques,  Grau  d’Administració  i 
Direcció d’Empreses, Màster de Direcció d’Empreses, Màster de Gestió d’Empreses 

Problema a resoldre: L’entitat voldria que els ciutadans de Reus coneguessin els diferents 
projectes que es desenvolupen a la seva entitat amb la finalitat de promoure la participació 
comunitària dels potencials beneficiaris.  

Com resoldre’l: 
Estudi  de  la  presència  de  l’entitat  al  territori  i  avaluació  de  la  imatge  que  projecta  a  la 
població. 
Dissenyar  una  estratègia  de  comunicació  que  li  permeti  incrementar  la  seva  visibilitat 
davant  la  societat  i  al  mateix  temps  captar  nous  perfils  de  voluntaris,  per  exemple, 
mitjançant la presència a les xarxes socials. 
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Associació per la Promoció de l’Art Contemporani – 

Telax 

 

Nom de l’entitat: Associació per la 
Promoció de l’Art Contemporani – Telax 

Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ART CONTEMPORANI I PERSONES AMB DISCAPACITAT 
Possibles titulacions: Grau d’ Educació Social, Grau de Pedagogia, Grau d’Història de l’Art, 
Grau de Comunicació Audiovisual 

Problema  a  resoldre:  L’associació  realitza  visites  gratuïtes  a  persones  que  pateixen 
diferents  tipus  de  discapacitat,  però  desconeixen  la  millor  manera  de  fer  arribar  el 
significat i la importància de l’art contemporani a les persones que els visiten. 

Com  resoldre’l: Elaboració de materials per apropar  l’art  contemporani a persones amb 
discapacitat. 

 

 

Nom de l’entitat: Associació per la 
Promoció de l’Art Contemporani – Telax 

Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ART CONTEMPORANI I POBLACIÓ INFANTIL 
Possibles titulacions: Grau d’Educació Infantil, Grau d’Educació Primària, Grau d’Història de 
l’Art, Grau de Comunicació Audiovisual, Grau de Pedagogia 

Problema a resoldre: L’associació realitza visites gratuïtes a escolars, però desconeixen la 
millor manera de  fer arribar el significat  i  la  importància de  l’art contemporani als nens  i 
nenes que els visiten. 

Com resoldre’l: Elaboració de materials per apropar l’art contemporani als nens i les nenes. 
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Associació de Veïns Amics del Barri Fortuny 

 

Nom de l’entitat: Associació de Veïns Amics 
del Barri Fortuny 

Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ESTUDI SOBRE LES PROBLEMÀTIQUES DEL BARRI  
Possibles titulacions: Grau de Dret, Grau d’Educació Social, Grau de Treball Social, Màster 
en Advocacia, Grau d’Arquitectura, Grau de Geografia i Ordenació del Territori 

Problema  a  resoldre: Els  veïns del Barri  Fortuny  es  troben  amb diferents problemes de 
caire social, per exemple, en una part del barri, Blocs Massó, hi ha molts pisos desocupats 
dels  quals  els  propietaris  no  se’n  fan  responsables.  El  mal  estat  d’aquests  pisos  i 
l’incompliment d’obligacions comunitàries produeix malestar en les persones propietàries 
dels altres pisos, així com altres problemàtiques. D’altra banda, atès que la mitjana d’edat 
dels veïns és al voltant dels 70 anys, aquest col∙lectiu se sent desprotegit. 

Com resoldre’l: Estudi de les problemàtiques socials del barri. Propostes d’actuació. 

 

 

Nom de l’entitat: Associació de Veïns Amics 
del Barri Fortuny 

Naturalesa del projecte: Social‐Cultural 

Nom del projecte: ESTUDI SOBRE LA HISTÒRIA DEL BARRI FORTUNY 
Possibles  titulacions: Màster Antropologia Urbana, Migracions  i  Intervenció Social, Grau 
d’Història, Grau d’Arquitectura, Grau de Geografia i Ordenació del Territori 

Problema  a  resoldre:  Aquest  barri  es  va  formar  fa  anys  per  persones  principalment 
vingudes d’Extremadura. L’objectiu del treball és posar en valor aquest barri, que inclou la 
urbanització Muxí ‐ C/Cantàbric, Adriàtic, Atlàntic, Abad Porta. 

Com resoldre’l: Estudi sobre la història del barri. 
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Associació de Veïns Barri Immaculada 

 

Nom de  l’entitat: Associació de Veïns Barri 
Immaculada 

Naturalesa del projecte: Social‐Ambiental‐
Salut 

Nom del projecte: DISSENY D’UNA VIA VERDA 
Possibles  titulacions: Grau de Geografia  i Ordenació del Territori, Màster de Planificació 
Territorial: Informació, Eines i Mètodes, Grau d’Arquitectura 

Problema a resoldre: Reus està ple de camins, rieres, barrancs que arriben fins a  la costa 
per  un  costat  i  fins  la  muntanya  per  un  altre.  Considerem  que  seria  molt  profitós  la 
utilització d'aquests espais per poder  fer una via verda entre municipis per poder gaudir 
d'espais lliures, poder fer oci amb la família, anar en bicicleta i també per les persones amb 
algun  tipus  de   minusvalidesa  sense  el  perill  del  trànsit.  A més,  un  recurs  com  aquest 
fomentaria un turisme familiar i de qualitat.  

Com resoldre’l: Disseny d’una via verda entre Salou i el Barri Immaculada. 
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Associació de Veïns Sant Jordi 

 

 

Nom de l’entitat: Associació de Veïns Sant Jordi  Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ESTUDI SOCIO‐DEMOGRÀFIC DEL BARRI I PLA DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 
Possibles  titulacions: Grau d’Educació Social, Grau de Treball Social, Grau de Geografia  i 
Ordenació  del  Territori,  Grau  d’Economia,  Màster  d’Economia,  Màster  Planificació 
Territorial: Informació, Eines i Mètodes 

Problema  a  resoldre:  Conèixer  el  nombre  de  persones  que  habiten  al  barri,  les  seves 
característiques  i necessitats. Valorar els  recursos existents al barri  i dissenyar un pla de 
propostes de millora que siguin adients als recursos que tenen. 

Com resoldre’l: Estudi socio‐demogràfic del barri i pla de participació ciutadana. 
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Bicicamp 

Bicicamp  vol  aconseguir  la normalització de  l'ús de  la bicicleta  com  a mitjà de  transport 

afavorint  la mobilitat sostenible  i el benestar de  la població fent de  la bicicleta un mitjà de 

transport quotidià  i segur. La Coordinadora Bicicamp és una entitat on s'hi apleguen  tant 

entitats com particulars, amb voluntat  integradora  i participativa amb  l'objectiu   de  teixir 

sinèrgies entre la comunitat del Camp de Tarragona. 

 

Nom de l’entitat: Bicicamp  Naturalesa del projecte: Ambiental‐Salut 

Nom del projecte: APLICACIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS SOBRE ÚS DE LA BICICLETA 
Possibles  titulacions:  Grau  d’Enginyeria  Informàtica,  Grau  de  Medicina,  Grau  Nutrició 
Humana i Dietètica, Grau d’Enginyeria Telemàtica, Grau d’Economia, Grau d’Administració i 
Direcció d’Empreses, Màster d’Economia 

Problema  a  resoldre: Des  de  l’associació  es  vol promoure  l’ús  de  la bicicleta  en  la  vida 
quotidiana  a  través  de  la  promoció  dels  beneficis  que  comporta  en  diversos  àmbits 
(econòmic, ambiental, salut personal). 

Com resoldre’l: Disseny d'una aplicació que permeti calcular, basant‐se en els km realitzats 
per anar de casa al  lloc de  treball/estudi,  la  reducció d’emissions de CO2  i els beneficis a 
nivell de salut i econòmic. 
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Càritas 

Càritas  Interparroquial  de  Reus  agrupa  i  coordina  les  Càritas  Parroquials  de  les  deu 

parròquies adscrites a Reus, en  totes aquelles problemàtiques que els  són  comuns. Això 

permet  posar  en marxa  projectes  conjunts,  serveis  compartits  i  atendre  necessitats.  Al 

mateix temps, facilita trobar col∙laboradors preparats per a dur a terme programes d'ajuda, 

d'assessorament i de promoció, en el conjunt de les diferents parròquies. 

 

Nom de l’entitat: Càritas  Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ESTUDI DE L’ÚS QUE LES PERSONES ATESES FAN DELS ALIMENTS 
QUE ES DONEN 
Possibles titulacions: Grau de Treball Social, Grau de Nutrició Humana  i Dietètica, Màster 
d’envelliment i Salut 

Problema a resoldre: Càritas col∙labora amb el Banc d’Aliments i tenen indicis de que hi ha 
famílies que no aprofiten els aliments que se’ls proporciona. 

Com resoldre’l: Estudi que tingui en compte: 
‐ Ús  i/o  aprofitament  que  fan  les  famílies  receptores  dels  aliments  que  es  donen 

desde les Càritas Parroquials.  
‐ Estudi  comparatiu  entre  els  hàbits  alimentaris  de  les  persones  autòctones  i  les 

persones immigrades. 
‐ Condicionament dels motius religiosos en els hàbits d’alimentació. 
‐ Estudi  de  l’aprofitament  alimentari  en  diferents  perfils  de  famílies  (segons 

estructura familiar, segons nivell formatiu, segons nivell econòmic,…). 

 

 

Nom de l’entitat: Càritas  Naturalesa del projecte: Social 

Nom  del  projecte:  PROPOSTES  I  EINES  PER  A  MILLORAR  LA  COMUNICACIÓ  I 
ORGANITZACIÓ ENTRE CÀRITAS PARROQUIALS 
Possibles titulacions: Grau de Treball Social, Grau de Publicitat i Relacions Públiques, Grau 
de  Periodisme,  Grau  de  Relacions  Laborals  i  Ocupació,  Grau  d’Administració  i  Direcció 
d’Empreses, Màster de Direcció d’Empreses, Màster de Gestió d’Empreses 

Problema a resoldre: Càritas és una entitat molt gran de la qual depenen diverses entitats 
o parròquies amb les quals col∙laboren però no sempre la comunicació i organització és la 
més idònia. 

Com resoldre’l: Anàlisi sobre  les relacions entre  les diferents entitats que formen part de 
Càritas i propostes de millora per tal de poder gestionar millor els recursos 
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Club Hípic Reus QMT 

 

Nom de l’entitat: Club Hípic Reus Qmt Naturalesa del projecte: Social 
Nom del projecte: ESTUDI SOBRE ELS BENEFICIS QUE APORTA LA HÍPICA I EL SEU 
ENTORN A PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL.

Possibles  titulacions:  Grau  d’Educació  Social,  Grau  d’Educació  Infantil,  Grau  d’Educació 
Primària, Grau de Pedagogia, Grau de Treball Social

Problema a resoldre: En haver  realitzat experiències amb  joves en  risc d’exclusió social  i 
persones amb discapacitat física, volem desenvolupar un projecte que doni a conèixer els 
beneficis que ofereix  la hípica com un espai  terapèutic  (contacte amb  la naturalesa  i els 
animals, vida rural, botànica) a col∙lectius en situació de vulnerabilitat. 

Com resoldre’l: Estudi sobre els beneficis que aporta la hípica i el seu entorn a persones en 
situació de vulnerabilitat social.  
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Colla musical Els Tranquils 

 

Nom de l’entitat: Colla musical Els Tranquils  Naturalesa del projecte: Cultural 

Nom del projecte: RECERCA SOBRE LA HISTÒRIA DE LES CARAMELLES 
Possibles  titulacions:  Grau  d’Història,  Grau  d’Història  de  l’Art,  Grau  de  Comunicació 
Audiovisual,  Grau  de  Publicitat  i  Relacions  Públiques,  Grau  de  Periodisme,  Màster  en 
Música com a Art Interdisciplinària 

Problema a resoldre: Degut a que el col∙lectiu que forma part de l’associació és d’una mitja 
d’edat alta, la nostra necessitat és poder captar noves veus i més joves que les actuals per 
poder fer un relleu generacional, per tal de garantir la continuïtat de la tradició del cant de 
les caramelles i posar‐les en valor.  

Com resoldre’l: Estudi sobre  la història de  les caramelles  i elaboració d’una estratègia de 
difusió de  la caramella com a valor cultural. També es podria fer extensiu a altres estudis 
sobre Cors Clavé o associacionisme coral, cors i moviment obrer al segle XIX, etc. 
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Creu Roja 

 

Nom de l’entitat: Creu Roja  Naturalesa del projecte: Social 

Nom  del  projecte:  ESTUDI  SOBRE  LA  PRESÈNCIA  AL  TERRITORI  I  PROPOSTES  DE 
MILLORA 
Possibles  titulacions:  Grau  de  Publicitat  i  Relacions  Públiques,  Grau  d’Administració  i 
Direcció d’Empreses, Màster de Direcció d’Empreses, Màster de Gestió d’Empreses 

Problema a resoldre: L’entitat voldria que els ciutadans de Reus coneguessin els diferents 
projectes que es desenvolupen a la seva entitat amb la finalitat de promoure la participació 
comunitària dels potencials beneficiaris.  

Com resoldre’l: 
Estudi  de  la  presència  de  l’entitat  al  territori  i  avaluació  de  la  imatge  que  projecta  a  la 
població. 
Dissenyar  una  estratègia  de  comunicació  que  li  permeti  incrementar  la  seva  visibilitat 
davant  la  societat  i  al  mateix  temps  captar  nous  perfils  de  voluntaris,  per  exemple, 
mitjançant la presència a les xarxes socials. 

 

 

Nom de l’entitat: Creu Roja  Naturalesa del projecte: Cultural 

Nom del projecte: RECERCA SOBRE LA HISTÒRIA DE LA CREU ROJA A REUS 
Possibles  titulacions: Grau d’Història, Grau d’Història de  l’Art, Màster Patrimoni Artístic  i 
Cooperació Cultural 

Problema a resoldre: El 2016 la Creu Roja de Reus celebra els 110è aniversari i ens agradaria 
fer un recull històric de les nostres actuacions a nivell comunitari. 

Com resoldre’l: 
‐ Revisió de la documentació històrica custodiada per la Creu Roja a Reus des de la seva 
fundació el 1906. 
‐ Recerca en altres ubicacions documentals (arxiu municipal, arxius centrals de Creu 
Roja,...) 
‐ Elaboració d'un estudi històric de la Creu Roja a Reus. 
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Diables de Reus 

 

Nom de l’entitat: Diables de Reus   Naturalesa del projecte: Cultural     

Nom  del  projecte:  ELABORACIÓ  D’UNA  CAMPANYA  DE  DIFUSIÓ  I  CAPTACIÓ 
ADREÇADA ALS JOVES  
Possibles titulacions: Grau de Publicitat i Relacions Públiques, Grau de Periodisme, Grau de 
Pedagogia, Màster Joventut i Societat, Grau d’Administració i Direcció d’Empreses 

Problema a  resoldre: La nostra proposta "Vine al Correfoc" vol potenciar  la participació 
activa entre el  jovent de  la ciutat de Reus a  les actuacions de foc, principalment a aquells 
actes on precisament  la participació activa del públic passa a ser part de  l'acte en si. Les 
actuacions que volem potenciar són:  

‐ la "Cercavila de Foc de la Nit de Sant Joan", que es fa Reus la nit del 23 de juny amb 
la  participació  de  totes  les  seccions  de  foc  del  Ball  de  Diables  de  Reus,  a més 
d’altres entitats de la ciutat.  

‐  "A Reus, Correfoc", que es fa el dissabte abans del 25 de setembre dia de la Festa 
de la Mare de Deu de Misericòrdia de Reus.  

Com  resoldre’l:  Disseny  d’una  campanya  de  difusió  adreçada  a  la  joventut  i  l’alumnat 
dels instituts per tal de potenciar els actes tradicionals de la cultura dels Diables. Elaboració 
de materials per a xerrades de divulgació, com audiovisuals o petites demostracions de les 
activitats a promoure. Tot això reforçat amb una campanya dirigida a diaris, ràdio i televisió 
locals per posar en valor aquest projecte com a estratègia de promoció de la cultura. 

 

 

Nom de l’entitat: Diables de Reus   Naturalesa del projecte: Cultural     

Nom  del  projecte:  ESTUDI  SOBRE  ALTERNATIVES  DE  LA  TRAJECTÒRIA  DE  LA 
PIROTÈCNIA 
Possibles  titulacions:  Grau  de  Química,  Grau  d’Enginyeria  Química,  Grau  d’Enginyeria 
Informàtica 

Problema a resoldre: El pas per carrers estrets suposa un eventual risc pel públic quan les 
espurnes  surten  en  forma  de  paraigües.  En  aquests  casos  s’utilitza  una  alternativa  que 
permet que les espurnes surtin en vertical. L’interès és mantenir la forma de paraigües, si 
bé amb menys trajectòria. 

Com resoldre’l: Estudi d’alternatives tècniques que permetin modificar  la trajectòria de  la 
pirotècnia. 
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Federació d’Associacions de Veïns de Reus 

 

Nom de l’entitat: Federació d’Associacions de 
Veïns de Reus 

 Naturalesa del projecte: Ambiental‐
Salut 

Nom del projecte: ESTUDI SOBRE LES REPERCUSSIONS AMBIENTALS I SOBRE LA SALUT 
DE LES TORRES D’ALTA TENSIÓ AL BARRI EL PINAR 
Possibles  titulacions:  Màster  de  Dret  Ambiental,  Màster  d’Enginyeria  Ambiental  i 
Producció Sostenible, Grau de Medicina, Grau d’Enginyeria Elèctrica 

Problema a resoldre: L’associació de veïns del barri El Pinar manifesta la seva inquietud per 
les  repercussions  ambientals  i  sobre  la  salut de  les persones que poden  tenir  les  torres 
d’alta tensió que travessen el barri. 

Com  resoldre’l:  Estudi  sobre  les  repercussions  ambientals  i  sobre  la  salut  de  les  torres 
d’alta tensió del barri El Pinar de Reus. 
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Federació Mestral COCEMFE 

És  la  federació de diferents associacions que treballen, a  les comarques tarragonines, per 

millorar  la qualitat de vida de persones amb discapacitats d’ origen  físic  i/o orgànic. És  la 

unió  de  voluntats  i  treballs  perquè  aquestes  persones  puguin  assolir  el  major  grau 

d'autonomia personal i normalitzar la seva relació amb l'entorn. 

 

Nom de l’entitat: Federació Mestral COCEMFE   Naturalesa del projecte: Cultural 

Nom del projecte: GUIA SOBRE PATRIMONI MONUMENTAL ACCESSIBLE 
Possibles titulacions: Grau de Turisme, Màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística, 
Grau d’Arquitectura, Grau d’Història de l’Art, Grau de Treball Social, Màster d’Antropologia 
Urbana, Migracions i Intervenció Social, Màster en Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural, 
Grau de Geografia i Ordenació del Territori 

Problema a resoldre: La Federació vol promoure  l’accés a  la cultura de  les persones amb 
discapacitat  d’origen  físic  i/o  orgànic.  En  concret,  en  aquest  cas  es  planteja  l’accés  al 
patrimoni monumental del Camp de Tarragona. 

Com  resoldre’l:  Anàlisi  de  l’accessibilitat  del  patrimoni  monumental  del  Camp  de 
Tarragona, disseny de propostes d’adaptació allà on sigui possible i elaboració d’una guia.  

 

 

Nom de l’entitat: Federació Mestral COCEMFE   Naturalesa del projecte: Ambiental 

Nom del projecte: ESTUDI JURÍDIC SOBRE ACCESSIBILITAT I MEDI NATURAL 
Possibles titulacions: Màster en Dret Ambiental 

Problema  a  resoldre:  La  Federació  planteja  les  dificultats  que  tenen  les  persones  amb 
discapacitat d’origen  físic  i/o orgànic per  accedir  i gaudir del medi natural. Els  agradaria 
saber si es tracta de quelcom regulat  jurídicament  i, en aquest cas, en quins termes o, en 
cas de no ser així, si podria fer‐se alguna proposta al respecte. 

Com resoldre’l: Estudi jurídic sobre accessibilitat i medi natural. 
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Fundació ECOM 

La  Fundació  ECOM  és  la  gestora  i  prestadora  de  serveis  del moviment  associatiu  ecom, 

integrat per organitzacions de persones  amb discapacitat  física.  L’objectiu  es  fomentar  i 

gestionar el coneixement dels diferents col∙lectius de persones amb discapacitat física i les 

seves necessitats.  

 

Nom de l’entitat: Fundació ECOM  Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ANÀLISI DELS ELEMENTS QUE INCIDEIXEN EN LA INSERCIÓ 
LABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA 
Possibles  titulacions:  Grau  de  Relacions  Laborals  i  Ocupació,  Grau  d’Economia,  Grau 
d’Administració i Direcció d’Empreses, Màster d’Economia 

Problema  a  resoldre: Des  de  l’associació  s’ha  detectat  la  necessitat  d’aprofundir  en  les 
següents qüestions: 

‐ Qualificació/Formació del  col∙lectiu  i  la  seva  relació amb  la  taxa d’activitat de  les 
persones amb discapacitat. 

‐ Ocupacions més  ofertades  per  al  col∙lectiu  de  persones  amb  discapacitat  a  les 
comarques  del  Tarragonès.  Comparativa    amb  l’oferta  adreçada  a  la  població 
general. 

‐ Prejudicis  del  entorn  empresarial  vers  la  contractació  del  col∙lectiu  de  persones 
amb discapacitat/Responsabilitat Social Corporativa. 

‐ Taxes d’atur en les persones amb discapacitat (cronicitat). 

Com resoldre’l: Analitzar els elements que incideixen en la inserció laboral de les persones 
amb discapacitat física. 

Informació  addicional:  La  Fundació  ECOM  és  un  moviment  associatiu  integrat  per 
organitzacions de persones amb discapacitat física. 
Objectius: 

‐ Donar  suport  a  les  entitats  federades  per  enfortir  el  moviment  associatiu  i 
fomentar la seva participació en la defensa de l'exercici dels drets de les persones 
amb discapacitat física i treballar per la millora de la seva qualitat de vida. 

‐ Fomentar la integració social de les persones amb discapacitat física.  
 
Àrees  d’actuació:  Accessibilitat,  Educació,  Salut,  Laboral,  Esport  i  lleure,  Sensibilització, 
Defensa dels drets, Vida Independent 
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Fundació Pere Mata 

La  Fundació  Pere  Mata  basa  les  seves  actuacions  en  la  protecció  i  l’assistència  a  les 

persones afectades per trastorns mentals, discapacitats o dependents per tal d’aconseguir 

la seva  integració comunitària, millorar  la seva  rehabilitació  i qualitat de vida, així com, el 

seu  benestar  individual.  Promoguda  per  l’Institut  Pere  Mata  amb  l’objectiu  de 

complementar  l’assistència  sanitària  de  persones  amb  dependència    desenvolupant  una 

xarxa de recursos socials que permetin un abordatge integral de la persona. 

 

Nom de l’entitat: Fundació Pere Mata  Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: PROJECTE TRANSVERSAL DE LLUITA CONTRA L’ESTIGMA 
Possibles titulacions: Grau de Psicologia, Grau d’Infermeria, Màster Antropologia Mèdica i 
Salut Internacional, Grau de Treball Social, Grau de Publicitat i Relacions Públiques 

Problema a resoldre: Des de sempre els problemes de Salut Mental s'han tractat de portes 
endins,  en  l'actualitat  la  discriminació  es  produeix  per  moltes  causes  i  sovint  per 
desconeixement. 

Com  resoldre’l:  Disseny  d’un  projecte  de  lluita  contra  l'estigma  en  salut  mental,  que 
inclogui  tots els sectors representatius de la nostra societat local, ja que Reus és una ciutat 
significativa  a  nivell  de  Salut  Mental  per  tots  els  recursos  que  hi  ha tant  sanitaris, 
comunitaris com socials. 
Proposta d’estudi  i  investigació  sobre Art  i Transgressió,  iniciatives artístiques  inclusives, 
Projectes artístics concrets en àmbits com la dansa, la música, la creació en general. 

 

 

Nom de l’entitat: Fundació Pere Mata  Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ESTUDI SOBE L’IMPACTE ECONÒMIC DE LA INSERCIÓ LABORAL DE 
PERSONES AMB MALALTIA MENTAL SEVERA  
Possibles  titulacions: Grau  d’Economia, Grau  de Relacions  Laborals  i Ocupació, Grau  de 
Treball Social, Màster d’Economia 

Problema a resoldre: Les persones amb malaltia mental severa han tingut tradicionalment 
moltes dificultats per tal d'accedir al mercat laboral ordinari i de mantenir‐s’hi. Des de l'any 
2005  la  Fundació  Pere Mata  ha  desenvolupat  una  línia  de  treball  a  través  d'un  Centre 
Especial  de  Treball  que  en  l'actualitat  ofereix  treball  protegit  a  90  persones.  Aquestes 
persones a hores d'ara han deixat de ser pensionistes i han passat a ser contribuents. 

Com  resoldre’l:  Valorar  l'impacte  econòmic  que  genera  que  una  persona  amb malaltia 
mental severa, s'incorpori al mercat laboral protegit  i canviï d'aquesta manera el seu rol a 
contribuent. 
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Fundació Privada pels Animals de Companyia al Camp 

de Tarragona  

 

La  Fundació  d’animals  de  companyia  Camp  de  Tarragona  defensa  l´estat  del  animals  de 

companyia  i  les  seves  condicions. Col∙laboren  amb protectores públiques  i privades  i  tot 

tipus d´institucions de defensa dels animals de companyia. Creant, finançant  i patrocinant 

projectes que ajudin a la protecció, benestar i defensa dels animals de companyia. 

 

Nom de l’entitat: Fundació Privada pels Animals 
de Companyia al Camp de Tarragona 

 Naturalesa del projecte: Social     

Nom  del  projecte:  ELABORACIÓ  D’UNITATS  DIDÀCTIQUES  I  MATERIALS  SOBRE 
TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS 
Possibles titulacions:  
Grau  d’Educació  Infantil, Grau  d’Educació Primària, Grau  de Pedagogia, Grau  d’Educació 
Social, Grau de Comunicació Audiovisual, Grau de Publicitat i Relacions Públiques, Grau de 
Periodisme 

Problema  a  resoldre:  Evitar  futurs  abandonaments  d’animals  i  potenciar  valors  de 
responsabilitat,  civisme  i  respecte  envers  els  animals. Donar  a  conèixer  l’activitat de  les 
entitats, captar nous socis, voluntaris i adoptants. 

Com resoldre’l: Elaboració de materials i unitats didàctiques que incloguin la visita al centre 
(dossier,  presentacions  de  power  point,  prezi,  vídeos,  webquests,  etc)  amb  activitats 
relacionades  amb  la  tinença  responsable  d’animals  de  companyia,  la  problemàtica  que 
genera  l’abandonament,  la situació actual de  les gosseres  i el foment de  l’adopció com a 
alternativa a la compra basant‐se en la llei de protecció d'animals de Catalunya. 
Aquests materials  haurien  d’estar  adaptats  als  diferents  nivells  educatius,  des  de  1r  de 
primària fins a 2n de Batxillerat.  
Els materials haurien de ser de quatre tipus: 
‐Per a utilitzar en tutories (1 hora) per part del professor tutor del grup en qüestió. 
‐Per a utilitzar en tallers (2 hores) impartits per voluntaris de l’associació. 
‐Per a enviar a esplais, on els utilitzarien els monitors. 
‐Per a utilitzar a la mateixa entitat, quan es reben grups d’escolars o esplais. 
Tot aquest material pot anar acompanyat, i tenir com a suport, mitjans audiovisuals. 
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Refugi Baix Camp 

L’Associació Refugi Baix Camp té com a finalitat lluitar contra l’abandonament d’animals, 

potenciar la seva defensa i protecció i, en conseqüència, fomentar l’adopció dels que han 

estat abandonats. 

 

Nom de l’entitat: Refugi Baix Camp   Naturalesa del projecte: Social     

Nom  del  projecte:  ELABORACIÓ  D’UNITATS  DIDÀCTIQUES  I  MATERIALS  SOBRE 
TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS 
Possibles titulacions:  
Grau  d’Educació  Infantil, Grau  d’Educació Primària, Grau  de Pedagogia, Grau  d’Educació 
Social, Grau de Comunicació Audiovisual, Grau de Publicitat i Relacions Públiques, Grau de 
Periodisme 

Problema  a  resoldre:  Evitar  futurs  abandonaments  d’animals  i  potenciar  valors  de 
responsabilitat,  civisme  i  respecte  envers  els  animals. Donar  a  conèixer  l’activitat de  les 
entitats, captar nous socis, voluntaris i adoptants. 

Com resoldre’l: Elaboració de materials i unitats didàctiques que incloguin la visita al centre 
(dossier,  presentacions  de  power  point,  prezi,  vídeos,  webquests,  etc)  amb  activitats 
relacionades  amb  la  tinença  responsable  d’animals  de  companyia,  la  problemàtica  que 
genera  l’abandonament,  la situació actual de  les gosseres  i el foment de  l’adopció com a 
alternativa a la compra basant‐se en la llei de protecció d'animals de Catalunya. 
Aquests materials  haurien  d’estar  adaptats  als  diferents  nivells  educatius,  des  de  1r  de 
primària fins a 2n de Batxillerat.  
Els materials haurien de ser de quatre tipus: 
‐Per a utilitzar en tutories (1 hora) per part del professor tutor del grup en qüestió. 
‐Per a utilitzar en tallers (2 hores) impartits per voluntaris de l’associació. 
‐Per a enviar a esplais, on els utilitzarien els monitors. 
‐Per a utilitzar a la mateixa entitat, quan es reben grups d’escolars o esplais. 
Tot aquest material pot anar acompanyat, i tenir com a suport, mitjans audiovisuals. 
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SECOT  Tarragona (Voluntariat Sènior d’Assessorament 

Empresarial) 

 

Nom de l’entitat: SECOT  Naturalesa del projecte: Social‐ Salut 

Nom  del  projecte:  ESTUDI  SOBRE  LA  PRESÈNCIA  AL  TERRITORI  I  PROPOSTES  DE 
MILLORA 
Possibles  titulacions:  Grau  de  Publicitat  i  Relacions  Públiques,  Grau  d’Administració  i 
Direcció d’Empreses, Màster de Direcció d’Empreses, Màster de Gestió d’Empreses 

Problema a resoldre: L’entitat voldria que els ciutadans de Reus coneguessin els diferents 
projectes que es desenvolupen a la seva entitat amb la finalitat de promoure la participació 
comunitària dels potencials beneficiaris.  

Com resoldre’l: Estudi de  la presència de  l’entitat al territori  i avaluació de  la  imatge que 
projecta a la població. 
Dissenyar  una  estratègia  de  comunicació  que  li  permeti  incrementar  la  seva  visibilitat 
davant  la  societat  i  al  mateix  temps  captar  nous  perfils  de  voluntaris,  per  exemple, 
mitjançant la presència a les xarxes socials. 

 

 

Nom de l’entitat: SECOT  Naturalesa del projecte: Social‐ Salut 

Nom del projecte: ESTUDI SOBRE EMPRENEDORIA SOCIAL 
Possibles titulacions: Màster d’Emprenedoria  i Innovació, Màster de Direcció d’Empreses, 
Màster de Gestió d’Empreses, Grau d’Administració i Direcció d’Empreses 

Problema  a  resoldre:  L’entitat  té  interès  en  ampliar  el  seu  coneixement  en  el  camp  de 
l’emprenedoria social per tal d’explorar la possibilitat d’incorporar accions d’aquest tipus a 
les seves activitats d’assessorament i fonament de l’emprenedoria.  

Com  resoldre’l:  Estudi  sobre  emprenedoria  social,  incloent  casos  d’èxit  a  nivell 
internacional. 
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Taller Baix Camp 

L’associació Taller Baix Camp (TBC) és una entitat sense ànim de  lucre declarada d’utilitat 

pública amb seu a Reus que actua per a totes  les persones amb discapacitat  intel∙lectual 

adultes i les seves famílies, preferentment de la comarca del Baix Camp. La nostra missió és 

oferir  els  suports  necessaris  a  les  persones  amb  discapacitat  intel∙lectual  i  a  les  seves 

famílies per a millorar la seva qualitat de vida. 

 

Nom de l’entitat: Taller Baix Camp  Naturalesa del projecte: Social‐Salut 

Nom del projecte: ESTUDI SOBRE L’ENVELLIMENT DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL∙LECTUAL 
Possibles titulacions: Màster Envelliment i Salut, Grau de Medicina, Grau d’Infermeria, Grau 
de Treball Social 

Problema a resoldre: Des de l’associació s’està veient que els usuaris i les seves famílies es 
van fent grans i això els comporta una sèrie de necessitats sobrevingudes.  

Com resoldre’l: Estudi de  les necessitats dels usuaris  i de  les seves famílies, derivades de 
l’envelliment,  i  anàlisi  de  les  implicacions  que  aquestes  tenen,  tant  a  nivell  de  recursos 
humans com materials, per l’entitat. 

 

Nom de l’entitat: Taller Baix Camp  Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ESTUDI SOBRE LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL∙LECTUAL 
Possibles titulacions: Grau de Dret, Grau d’Educació Social, Grau de Treball Social, Màster 
en Advocacia 

Problema a resoldre: La major part dels usuaris no poden gestionar els seu patrimoni de 
manera autònoma o ho poden fer de manera limitada. 

Com resoldre’l: Elaboració d’una guia de vies  jurídiques de protecció del patrimoni de  les 
persones  amb  discapacitat  intel∙lectual  i  disseny  d’un  pla  de  sensibilització  adreçat  als 
familiars dels usuaris. 

 

Nom de l’entitat: Taller Baix Camp  Naturalesa del projecte: Social‐Salut 

Nom del projecte: ESPORT  I DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL 
Possibles titulacions: Grau d’Educació Primària, Grau d’Educació Social, Grau de Pedagogia, 
Grau de Fisioteràpia, Grau d’Infermeria 

Problema  a  resoldre:  Part  dels  usuaris  practiquen  esport,  ja  sigui  a  través  del  Centre 
Ocupacional  (piscina  i  equinoteràpia)  com  del  Club  Esportiu  que  tenen  (rem,  atletisme, 
tenis  taula,futbol,  basquet,  etc.).  No  obstant,  cal  un  anàlisi  sobre  quina  estructura 
organitzativa  i de  recursos haurien de  tenir per potenciar  la pràctica esportiva entre  les 
persones amb discapacitat intel∙lectual i saber com afecta a la seva qualitat de vida, quins 
beneficis aporta (salut, socialització, autoestima....) i quines activitats esportives poden ser 
més beneficioses per ells. 

Com  resoldre’l:  Estudi  transversal  sobre  l’esport  i  les  persones  amb  discapacitat 
intel∙lectual 
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Nom de l’entitat: Taller Baix Camp  Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ESTUDI SOBRE LA PRESÈNCIA AL TERRITORI I PROPOSTES DE 
MILLORA 
Possibles  titulacions:  Grau  de  Publicitat  i  Relacions  Públiques,  Grau  d’Administració  i 
Direcció d’Empreses, Màster de Direcció d’Empreses, Màster de Gestió d’Empreses 

Problema a resoldre: L’entitat voldria que els ciutadans de Reus coneguessin els diferents 
projectes que es desenvolupen a la seva entitat amb la finalitat de promoure la participació 
comunitària dels potencials beneficiaris.  

Com resoldre’l: 
Estudi  de  la  presència  de  l’entitat  al  territori  i  avaluació  de  la  imatge  que  projecta  a  la 
població. 
Dissenyar  una  estratègia  de  comunicació  que  li  permeti  incrementar  la  seva  visibilitat 
davant  la  societat  i  al  mateix  temps  captar  nous  perfils  de  voluntaris,  per  exemple, 
mitjançant la presència a les xarxes socials. 
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Tutela 

La  Tutela  es una  fundació  sense  ànim de  lucre que  exerceix  la  tutela  i  altres  institucions 

tutelars de persones  amb discapacitat  intel∙lectual  i persones grans que pateixen  alguna 

malaltia  neurodegenerativa,  les  quals  han  estat  incapacitades  legalment  i  es  troben  en 

situació de desemparament donada la inexistència de referents familiars que puguin fer‐se 

càrrec. 

 

Nom de l’entitat: Tutela  Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ANÀLISI DE LES CAPACITATS ADAPTATIVES DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL∙LECTUAL 
Possibles titulacions: Grau d’Educació Primària, Grau d’Educació Social, Grau de Pedagogia, 
Grau de Psicologia, Grau de Treball Social 

Problema  a  resoldre:  L’entitat  té  un  perfil  d’usuari  (18‐30  anys)  amb  discapacitat 
intel∙lectual  lleu  que  viu  sol.  L’aprenentatge  d’habilitats  socials,  la  realització  de    les 
activitats  instrumentals  de  la  vida  diària,  la  seva  alfabetització  (saber  llegir,  conèixer  el 
valor de  les monedes, etc), el   coneixement de  les noves tecnologies o estar  informat de 
les notícies, és bàsic perquè   una persona és desenvolupi de  forma autònoma en  la seva 
comunitat.  

Com  resoldre’l:  Anàlisi  de  les  capacitats  adaptatives  d’aquestes  persones  (autonomia  i 
habilitats socials)  i desenvolupament d’eines que facilitin  l’aprenentatge segons aquestes 
capacitats. 

 

 

Nom de l’entitat: Tutela  Naturalesa del projecte: Social‐Salut 

Nom del projecte: DISSENY D’ESTRATÈGIES PER A LA MILLORA D’HÀBITS 
ALIMENTARIS EN PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL∙LECTUAL 
Possibles titulacions: Grau d’Infermeria, Grau d’Educació Primària, Grau d’Educació Social, 
Grau de Pedagogia, Grau de Psicologia, Grau de Nutrició Humana i Dietètica 

Problema  a  resoldre:  En  el  col∙lectiu  d’adults  amb  discapacitat  intel∙lectual,  una  de  les 
dificultats que ens  trobem és  la manca d’hàbits  alimentaris. Sovint  també  són persones 
amb molta  impulsivitat  i ansietat,  fet que encara dificulta més poder  treballar una bona 
alimentació,  ja que acostuma a derivar‐se en altres problemes de salut que són difícils de 
tractar donada la manca de consciència d’aquesta problemàtica. Considerem  la prevenció i 
l’educació eines bàsiques per treballar amb  les persones amb discapacitats. És  important 
que prenguin consciència de  la importància d’una bona alimentació. 

Com resoldre’l: Disseny d’estratègies per a la millora d’hàbits alimentaris en persones amb 
discapacitat intel∙lectual (organització, compra, cuina...) 
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Nom de l’entitat: Tutela  Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ESTUDI DE LA DISCAPACITAT INTEL∙LECTUAL DES DEL PUNT DE 
VISTA DELS AFECTATS/DES 
Possibles  titulacions:  Grau  de  Psicologia,  Grau  de  Comunicació  Audiovisual,  Grau 
d’Educació Primària, Grau d’Educació Social, Grau de Pedagogia 

Problema a resoldre: Les persones amb discapacitat que atenem a la nostra fundació estan 
institucionalitzades. Nosaltres  com a  tutors anem a veure’ls als  centres  i ens  coordinem 
amb els professionals, però tenim moltes dificultats per comunicar‐nos amb ells per poder 
fer alguna activitat, etc. 
Per aquest motiu, trobem molt interessant disposar d’eines que ens aportin coneixement i 
ens orientin en com poder comunicar‐nos amb persones amb pluridiscapacitat profunda o 
autisme, i alhora ens ajudi a desenvolupar les seves habilitats cognitives. 

Com resoldre’l:  
Creació de materials audiovisuals en els quals es reflecteixi el punt de vista de  la persona 
afectada per una discapacitat intel∙lectual. 

 

 

Nom de l’entitat: Tutela  Naturalesa del projecte: Social 

Nom del projecte: ANÀLISI DE NOVES POSSIBILITATS D’OCI PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL∙LECTUAL 
Possibles  titulacions:  Grau  de  Treball  Social,  Grau  de  Turisme,  Màster  en  Tècniques 
d’Anàlisi i Innovació Turística 

Problema a resoldre: Les persones adultes amb discapacitat  intel∙lectual sovint no tenen 
l’oportunitat de  fer  vacances ni  activitats  lúdiques  en un    entorn normalitzat. Des de  la 
fundació  en  els últims darrers  anys  apostem per  la  integració  en  aquest  àmbit però  les 
opcions existents són gairebé nul∙les. 

Com  resoldre’l: Recerca  i  anàlisi de  les opcions  existents,  tan d’oci diürn  com nocturn  i 
període de vacances, per a persones amb discapacitat intel∙lectual.  
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Xiquets de Reus 

 

Els Xiquets de Reus és la colla castellera de la ciutat de Reus. 

 

Nom de l’entitat: Xiquets de Reus  Naturalesa del projecte: Cultural‐Salut 

Nom del projecte: ELABORACIÓ D’UNA UNITAT DIDÀCTICA SOBRE L’EDUCACIÓ FÍSICA 
EN NENS/ES CASTELLERS/ES 
Possibles  titulacions: Grau d’Educació Primària, Grau de Pedagogia, Grau de Fisioteràpia, 
Màster d’envelliment, 

Problema a resoldre: Voldríem poder desenvolupar un programa de millora i manteniment 
de  la  forma  física  dels  castellers més petits  de  la nostra  colla, per  tal  de potenciar  una 
pràctica responsable de l’activitat castellera. 

Com  resoldre’l:  Disseny  d’un  programa  d'exercicis  per  realitzar  prèviament  a  l'activitat 
castellera per tal d’afavorir  la correcta pràctica de  l'activitat  i minimitzar el risc de  lesions 
entre els membres més joves de la colla. 

 

 


