
  

 

 

 

El Projecte-concurs InTecAA©, un 
concurs divertit i innovador 
destinat a alumnes d'ESO, CFGM, 
CFGS, BAT I ECA’s de les 
comarques de Girona i limítrofes.  

 

No dubteu en participar-hi. 
Consultar les bases a: 
https://patronateps.udg.edu
/?participa=concurs-intecaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per més informació: 

intecaa@eps.udg.edu 

mòbil o        : 646 555 327  

Coordinador InTecAA: Jesús Francés 
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Projecte d’Innovació Educativa 
(ESO, CFGM, CFGS, BAT, ECA’s) 
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QUINA TECNOLOGIA HI HA DARRERE DELS 
ALIMENTS? (del camp a taula) 

Es tracta d’un concurs divertit i innovador, dirigit 
als alumnes de centres de secundària (Instituts i 
escoles de capacitació agràries, ECA’s; ESO, CFGM, 
CFGS, BAT) de les comarques de Girona i 
limítrofes. Un concurs per aprendre de forma 
diferent i interdisciplinària. 

El concurs tracta sobre: “Estudiem el plat típic 
(elaboració gastronòmica) de la nostra comarca-
zona o/i una innovació d’un plat tradicional i 
expliquem tota la tecnologia que hi ha darrera de 
la seva elaboració des del camp fins a la cuina” 

És una activitat que s’adapta bé per treballs de 
síntesi, treballs de recerca, treballs d’assignatures, 
alumnes compromesos per representar al seu 
institut, per alumnes en classes de tutories, o 
treballs fora d’aula i fets a casa amb tutor al centre 
educatiu. S’adapta a totes les modalitats (ciències 
- tecnologia, arts i humanitats - ciències socials).  

Resum de les Bases Projecte concurs-
InTecAA© 

Què es demanarà? 
 
Generar un vídeo de 3-4 minuts. Bases a:  
https://patronateps.udg.edu/?participa=concur
s-intecaa 
 
Qui pot participar?  
 
Alumnes de centres de secundària ESO, de 
Batxillerat, cicles formatius de totes les 
modalitats o especialitats i ECA’s. Tutelats per 
professors i/o responsables dels centres 
educatius, els responsables municipals i 
comarcals d’educació. 
 
Què oferim? 
Premis als vídeos-treballs finalistes. 
(Primer premi, segon, tercer, quart i cinquè). 
Premis valorats aproximadament en 300, 200, 
150, 100 i 100 € respectivament. Aquest any hi 
ha dos premis especials al millor treball en 
“Sostenibilitat (ODS)” i un altre en “Innovació, 
Emprenedoria i Impuls territorial”, valorats en 
200 €.  
 
Diploma per als centres participats de forma 
que sigui visible que han col·laborat en el 
projecte InTecAA©’2022. 
 
Certificat de participació en el projecte a 
cada alumne i professor tutor de l’institut.  
 
Acte final de lliurament de premis als 
treballs-vídeos seleccionats. Es projectaran 
els vídeos finalistes. Es lliuraran els premis als 
centres-equips i alumnes guanyadors. 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

• S’ha de confirmar la participació del centre i el 
nombre de treballs-vídeos a la direcció 
intecaa@eps.udg.edu, annexant la butlleta 
d’inscripció emplenada. O alternativament es pot 
emplenar el qüestionari d’inscripció InTecAA al 
web. 
https://patronateps.udg.edu/?participa=concurs-
intecaa 

Data límit per fer la inscripció 28-10-2022 

• Posteriorment, s’enviarà la informació als 
participants per penjar el vídeo i el petit resum al 
web del projecte InTecAA©-UdG.  

La data d’entrega del vídeo és de 15 
novembre fins a 10 desembre 2022 de 2022. 
Tota la informació a: 

https://patronateps.udg.edu/?participa=concurs-
intecaa 

L’acte final de lliurament de premis dels treballs-
vídeos seleccionats. Data a concretar, última 
setmana de desembre de 2022, abans de 
vacances de Nadal. 
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