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CONVOCA 

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè 

Rossell i Domènech, amb la col·laboració  de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona. 

 
MISSIÓ 

Promoure la cultura de la sostenibilitat, la innovació i la participació entre els 

estudiants d’Educació Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat, alhora que 

aproximar als joves al repte ambiental del canvi climàtic i la seva vinculació amb 

l’activitat vitivinícola tan rellevant a la comarca del Penedès. 

 
OBJECTE 

Aquest concurs requereix treballs en equip de màxim 3 alumnes (no s’acceptaran 

equips més grans) els quals hauran d’estar supervisats per un professor. Els estudiants 

presentaran idees innovadores per fer front a la petjada ecològica associada al canvi 

climàtic en relació al sector vitivinícola en alguna fase de tot el seu cicle de vida (des 

del moment de la primera llaurada fins a la venda al consumidor final). 

Es valoraran positivament els treballs enfocats a l’eficiència de la gestió energètica i a 

la disminució de l’emissió de gasos amb efecte hivernacle. 

 

PARTICIPANTS 

Estudiants d’Educació Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat de tots els centres 

públics i privats del municipi de Sant Sadurní d’Anoia. 

 

CATEGORIES 

Hi haurà 3 categories amb dos finalistes per categoria. 
 

 1ª categoria: ESO 
 

 2ª categoria: Cicles Formatius de Grau Mitjà i Batxillerat 
 

 3ª categoria: Cicles Formatius de Grau Superior 

 
  



ESTRUCTURA 

Els participants hauran d’estructurar les seves propostes seguint els següents criteris de: 

-Contingut: 

 Portada 

 Títol 

 Índex 

 Resum 

 Introducció (Antecedents i objectius) 

 Proposta (desenvolupament i viabilitat) 

 Conclusions 

 Biografia/webgrafia 

 

-Format: 

 Format pdf 

 Interlineat 1,5 

 Font: Times New Roman 12 

 Justificat 

 Peu de pàgina amb numeració. 

 

-Extensió: 

 1a categoria entre un mínim de 1000 i màxim 2000 paraules. 

 2a categoria entre un mínim de 2000 i màxim 3000 paraules. 

 3ª categoria entre un mínim de 3000 i màxim 4000 paraules. S’hi podran afegir 

imatges o il·lustracions. 

 
TERMINIS 

La data límit per a rebre les propostes serà el 3 de Març de 2020 i el llistat de 

finalistes estarà definit el 17 de març de 2020. 

 
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

Les propostes caldrà presentar-les al correu electrònic de la regidoria de medi ambient 

de l’Ajuntament de Sant Sadurní: educacioambiental@santsadurni.cat, tot indicant en 

l’assumpte: "Concurs Canvi Climàtic_2020". 

mailto:educacioambiental@santsadurni.cat


Caldrà aportar també les dades de contacte del professor tutor: centre, correu 

electrònic i telèfon mòbil. 

 
JURAT 

Estarà conformat per un/a representant de: 

- Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia o Diputació de Barcelona 

- Sector empresarial vitivinícola o de l’Incavi 

- Periodista especialitzat en el sector ambiental 

 

RESOLUCIÓ 

Es valorarà en dues fases: 

1ª Fase (tots els grups): 

• el compliment de les normes de presentació 

• el contingut, la originalitat i la qualitat de la innovació proposada 

2ª fase (els 2 finalistes de cada categoria): 

• la defensa oral i la presentació visual de l’exposició pública 

 
• aquesta puntuació se sumarà a la puntuació de la 1ª fase 

 

Ambdues puntuacions es comptaran amb dos decimals. 

 

LLIURAMENT DE PREMIS 

El matí del 26 de març de 2020, a l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell, es 

realitzarà una jornada oberta al públic on els finalistes defensaran la seva proposta 

davant el jurat. 

Tots els grups finalistes tindran un obsequi cortesia de l’Escola de Viticultura. 

El premi del grup guanyador de cada categoria consistirà en una caixa regal 

“experiència d’aventura” cortesia de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia. 


