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PUNT DE PARTIDA



STEAM

S

T

Sostenibilitat.
Canvi climàtic. 
Transport sostenible.

Entorns digitals. 
Comunicació i difusió digital. 
Entorns virtuals d’aprenentatge. 
Edició i creació d’imatges i àudio
.

E Disseny web.

A Logotips, campanyes, anunci.

M Itineraris, longitud, orientació espacial, càlcul.



ACTIVITATS PRÈVIES

Lleida és una ciutat sostenible?

Anàlisi de la ciutat.

- Quins són els indicadors que fan que una ciutat sigui sostenible?
- Premi fulla verda

Compromisos personals.

Pluja d’idees. Possibilitats de projecte



PRIMERES IDEES

- Construir un tramvia per repartir
mercaderies.

- Codis QR a l’entrada de les botigues.

- Lockers a cada edifici.

- Flota de vehicles elèctrics

- Repartir la paqueteria amb drons.

- Construir uns magatzems a les entrades de la

ciutat per descarregar les mercaderies que

arriben i repartir-les amb vehicles sostenibles.

- Unir aquests magatzems amb un ferrocarril o

carretera circular.



HIPÒTESIS 

Gestionant de manera diferent la 

logística del comerç i promovent
iniciatives més respectuoses dins del 

nostre entorn proper, el barri de
CapPont, es poden aconseguir 

beneficis a curt termini”.

Disminuint el trànsit de vehicles 
pesants de la nostra ciutat, creant 
un engranatge de punts de venda 
de productes de km0 utilitzant els 
antics mercats de barri.

Podem contribuir a la sostenibilitat i minimitzar l’impacte sobre el
medi ambient. 



ASSESSORAMENT EXPERT

V



TREBALL EN EQUIP

EQUIP PRODUCTORS
EQUIP BOTIGUES
EQUIP TRANSPORT
EQUIP PRODUCTES

EQUIP MÀRQUETING 
EQUIP WEB

DISSENY MÀRQUETING

- punts km0
- transport
- packaging
- productors associats
- productes

- pàgina web
- anunci publicitari
- eslògan

BASE DE DADES
Comerços classificats per categories

ANÀLISI DE LA 
SITUACIÓ DEL COMERÇ 

A CAPPONT

ENTREVISTA 
PRESIDENT 

COMERCIANTS 
CAPPONT

ASSESSORAMENT 
EXPERT

PÀGINA WEB
- Estructura/ Parts
- Disseny/Colors
- Logotip/Eslògan
- Contingut

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YZK6KTpcOK1nzikbu0UJred3-1Ifkyw77XMiqQsoI6U/edit?usp=sharing


PRODUCTE FINAL

https://sites.google.com/xtec.cat/%20cappontmarket
https://sites.google.com/xtec.cat/cappontmarket
https://www.youtube.com/watch?v=eJZiuqKbjf4
https://www.youtube.com/watch?v=eJZiuqKbjf4
https://sites.google.com/xtec.cat/ecolleida/inici
https://sites.google.com/xtec.cat/ecolleida/inici



