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BASES DEL CONCURS
“FHL CHALLENGE. El concurs intergalàctic entre escoles”.
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat
de Catalunya dins els Programes Escolars de fruites i hortalisses i de llet de la
Unió Europea organitza el concurs “intergalàctic” entre escoles, a través de
Diecisiete Comunicación y Marketing Sostenible, S.L. (en endavant Organització)
amb domicili social al carrer Numància, 185 i CIF B-66149436.
Aquest concurs està adreçat a l’alumnat dels centres educatius de primària de
Catalunya, principalment aquells que s’han apuntat prèviament a les mesures
d’acompanyament del programa escolar de fruites i hortalisses i de llet al curs
2021/2022. És un concurs en el que es pot participar de forma digital. La participació
és totalment gratuïta.
Encara que podran participar tots els centres educatius de Catalunya, només
podran rebre els premis aquells centres que participen en els Programes
Escolars de les fruites i hortalisses i de la llet.
El concurs té com a finalitat aprendre jugant i conèixer més sobre fruites, verdures
i llet (propietats, origen, temporalitat...) amb l’objectiu de promoure el seu consum,
reflexionar i promoure l’adopció d’hàbits saludables, apropar els nens al món agrari i
ramader, conèixer el circuït dels productes des del camp o la granja fins a les nostres
cases (la cadena alimentària), … A més a més es podran guanyar fantàstics premis.
La narrativa del concurs és original i lúdica. Els vellefrús són els habitants del
planeta V-Elef a uns quants milions d'anys llum. Un planeta de forma, color i olor una
mica peculiar amb uns trets distintius molt propis i diferents d'altres planetes propers.
Ja fa un temps que van establir contacte amb la Terra i, després de grans aventures
junt amb els nens terrícoles, ens volen demanar una aliança per sempre.

El concurs es regirà per les següents bases:
1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Per participar en el concurs és necessari complir amb els següents requisits:
1.

Àmbit geogràfic: tota Catalunya.

2.

Centres escolars:
Alumnat de primària dels centres escolars. De tots els cicles: inicial, mitjà i
superior. De 6 a 12 anys. Principalment dels centres escolars que participen en
les mesures d’acompanyament dels programes escolars de fruites i hortalisses
i de llet promoguts per la Unió Europea en el curs 2021/2022.

3.

Participació:
Les escoles es poden inscriure al concurs entrant al web www.fhlchallenge.cat.
L’organització enviarà a cada centre que s’inscrigui un login i un password per
poder accedir a l’àrea privada del concurs. Dins l’àrea privada es trobaran les
instruccions per poder participar.
La participació al concurs de cada centre és il·limitada: poden participar el
nombre de grups que determini cada escola, sigui la unitat de participació la
classe o diferents grups dins de la classe. Cada grup/classe ha de fer la seva
inscripció. Es pot participar en una o totes les proves destinades a cadascun
dels cicles.

4.

E-mail, el WhatsApp i el telèfon d’atenció del concurs:
S’ha habilitat una oficina tècnica del concurs que compta amb un mail, un
whatsapp i un telèfon de contacte per a totes les consultes que sorgeixin sobre
com participar en el concurs.
- Telèfon: 931 352 448 (horari de 9 a 14 h).
- Whatsapp: 656 565 722
- Email: hola@fhlchallenge.cat
Les bases seran públiques i estaran ubicades al propi web del concurs:
www.fhlchallenge.cat.

2. EL CONCURS: LES PROVES PER PARTICIPAR
El desenvolupament del concurs consta de diferents itineraris opcionals. La
dedicació a aquesta activitat és flexible i la decideix cada escola.
A cadascuna de les proves que conformen el concurs es pot accedir a través
del web www.fhlchallenge.cat. Per cada prova, l’organització ha preparat una
documentació bàsica: descarregables d’instruccions i suggeriments, dossier
professorat (guia pedagògica) i/o plantilles amb el formulari per participar.

Centres escolars
Per assegurar la participació de tothom en la mesura que pugui i assolir els
aprenentatges, els centres escolars poden escollir diferents activitats dins l’itinerari
previst per cada cicle de primària. Pot suposar al centre una dedicació entre 1 i
5 hores (5 hores en cas de seguir l’itinerari complet).
Per a cada cicle de primària s’ha previst un itinerari amb 3 fases. Només es pot
participar en l’itinerari que correspongui al cicle educatiu dels nens que participen. Per
exemple, un curs del cicle mitjà no pot participar en l'activitat proposada per al cicle
superior.
Fase I: El repte (conec). JOC DE PISTES.
Es posa en joc els coneixements i experiències sobre els productes (fruites i
hortalisses i llet). Cada cicle de primària té el seu joc de pistes a través de Genially.
El concurs és digital, es juga a través del web www.fhlchallenge.cat i per participar
cal seguir les instruccions ubicades al descarregable.
Per jugar, el grup (classe o grup de classe) ha de respondre les preguntes
de forma col·laborativa.
Si es passa aquesta primera fase es pot arribar a la fase II ó III on hi ha opció de
premi.

Fase II: Disseny d’una proposta (interioritzar coneixements).
Aquesta fase busca interioritzar els coneixements assolits, compartir coneixements i
estimular el consum de fruites, hortalisses i llet. Hi ha una activitat diferent per a cada
cicle formatiu.
-

Cicle inicial: dissenyar una activitat. ACTIVA’T.
Els grups que hi participen hauran de dissenyar una activitat per promoure el
coneixement i el consum de fruites, hortalisses i/o llet.
Per participar, els centres escolars han de dissenyar la seva activitat, omplir la
plantilla del formulari de la proposta i pujar la seva creació a l’àrea privada del
web o enviar-la per mail a hola@fhlchallenge.cat.
La proposta més valorada guanyarà aquest apartat del concurs.
Els criteris de selecció del guanyador estan indicats a l’apartat 3 d’aquest
document.

-

Cicle mitjà: dissenyar un joc. JUGUEM?
Els grups que hi participen hauran de dissenyar un joc per promoure el
coneixement i el consum de fruites, hortalisses i/o llet.
Per participar, els centres escolars han de dissenyar el seu propi joc, omplir la
plantilla del formulari i pujar la seva creació a l’àrea privada del web o
enviar-la per mail a hola@fhlchallenge.cat.
La proposta més valorada guanyarà aquest apartat del concurs.
Els criteris de selecció del guanyador estan indicats a l’apartat 3 d’aquest
document.

-

Cicle superior: crear una història. SEGUIU LA HISTÒRIA!
Els grups que hi participen hauran de dissenyar una història per promoure el
coneixement i el consum de fruites, hortalisses i/o llet. Poden triar un format
còmic o un format conte.
Per participar, els centres escolars han de crear la seva pròpia història, omplir la
plantilla del formulari i pujar la seva creació a l’àrea privada del web o
enviar-la per mail a hola@fhlchallenge.cat.
La proposta més valorada guanyarà aquest apartat del concurs.
Els criteris de selecció del guanyador estan indicats a l’apartat 3 d’aquest
document.

Fase III: L’acció: disseny i consum d’un ÀPAT VELLEFRÚ (socialitzar
coneixements). Aquesta fase persegueix compartir coneixements, dissenyar receptes i
tastar els productes.
És una activitat comuna a tots el cicles formatius de primària.
Per participar, els centres escolars han de dissenyar un àpat amb fruites,
hortalisses i llet, tastar-lo, omplir la plantilla del formulari pujar la seva creació a
l’àrea privada del web o enviar-la per mail a hola@fhlchallenge.cat.
La proposta més valorada guanyarà aquest apartat del concurs.
Els criteris de selecció del guanyador estan indicats a l’apartat 3 d’aquest
document.
Notes:
L’organització posa a disposició dels centres exemples i/o algun recurs que trobaran al web. En cas
que fossin necessaris elements addicionals per presentar i desenvolupar la idea, aquests els
proporcionarà el propi centre.
L’organització d’aquest concurs no s’encarrega de proporcionar els productes agroalimentaris que
s’utilitzen per dissenyar i preparar l’àpat. Aquests els proporciona el centre escolar. Si l’activitat i el
consum es realitza dins el centre educatiu es poden utilitzar per l’activitat els productes subministrats
dins dels Programes Escolars.

3. CRITERIS DE VALORACIÓ
El concurs versa sobre la promoció del consum de fruites, hortalisses i llet. Per tant,
solament es valoraran aquelles peces presentades al concurs inspirades de forma
directa o indirecta amb aquests productes: fruites, hortalisses i llet, que estiguin
relacionades amb els objectius dels Programes Escolars. Han de tractar els
productes de forma positiva i correcte. No poden incloure imatges i/o llenguatge no
apte per menors, discriminatori o amb qualsevol tipus de manifestació que pugui ferir
la sensibilitat del públic.
Les propostes dels participants hauran de presentar el consum d’aquests productes
de forma original, didàctica i atractiva.
Els criteris principals de selecció de les propostes guanyadores són els que
s’indiquen a continuació. Els criteris generals previstos són:
Disseny d’una proposta
- Cicle inicial: ACTIVA’T
- Cicle mitjà: JUGUEM?
- Cicle superior: SEGUIU L’HISTÒRIA
Per aquestes tres activitats es valoraran els següents 5 criteris:
1. La posada en valor i la divulgació informativa de les fruites, les hortalisses i
la llet. Ponderació del 20 %.

Es tindrà en compte la incorporació i estímul per adquirir nous coneixements, d'acord amb el
nivell educatiu dels infants, de forma innovadora.

2. El foment d’hàbits saludables entre la població, en especial entre la població
infantil. Ponderació del 20 %.

Es valoraran propostes, aplicables i transferibles, que pels seus continguts o reflexions,
estimulin l'adquisició d'hàbits d'alimentació saludables.

3. L’adequació de la proposta als objectius pedagògics establerts a cada cicle.
Ponderació del 20 %.

Es valoraran les propostes que aconsegueixin els objectius pedagògics previstos en cada
cicle.

4. La incorporació dels aprenentatges addicionals al dels productes.
Ponderació del 10 %.
Es consideraran aquelles propostes que de manera explícita i/o implícita abordin altres
elements d'interès vinculats: la importància del món agrari i ramader, la cadena de valor, la
sostenibilitat, el malbaratament alimentari, el treball en equip, etc.

5. La creativitat i originalitat de la proposta. Ponderació del 30 %.

Es valorarà la creativitat, originalitat, novetat i l’atractiu de la proposta així com els recursos
utilitzats per la presentació d’aquesta.

L’acció: Disseny i consum d’un ÀPAT VELLEFRÚ
Per aquesta activitat, es valoraran els següents 5 criteris:
1. La posada en pràctica dels aprenentatges sobre les fruites, les hortalisses i
la llet. Ponderació del 20 %.

Es tindrà en compte l’aplicació de forma innovadora dels nous coneixements, d'acord amb el
nivell educatiu dels infants.

2. El foment d’hàbits saludables entre la població, en especial entre la
població infantil. Ponderació del 20 %.

Es valoraran propostes, aplicables i transferibles, que pels seus continguts o reflexions,
estimulin l'adquisició d'hàbits d'alimentació saludables.

3. L’adequació de la proposta als objectius pedagògics establerts en cada
cicle. Ponderació del 20 %.

Es valoraran les propostes que aconsegueixin els objectius pedagògics previstos en cada
cicle.

4. La incorporació dels aprenentatges addicionals als dels productes.
Ponderació del 10%.

Es consideraran aquelles propostes que de manera explícita i/o implícita abordin altres
elements d'interès vinculats: la importància del món agrari i ramader, la cadena de valor, la
sostenibilitat, l’equilibri de l’alimentació, el producte de proximitat i la temporalitat, practicar
esport com a part de la dieta, el malbaratament alimentari, el treball en equip, etc.

5. La creativitat i originalitat de l’àpat quant a composició, varietat, apetitositat,
presentació. Ponderació del 30 %.

Es valorarà la creativitat, originalitat, novetat, l’apetitositat i l’atractiu de la proposta així com
els recursos utilitzats per la presentació de l’àpat.

4. PREMIS
Es lliuraran 4 premis. Les categories són: millor activitat ACTIVA’T, pel cicle inicial,
millor activitat JUGUEM?, pel cicle mitjà, millor activitat SEGUIU LA HISTÒRIA!, pel
cicle superior, i millor ÀPAT VELLEFRÚ per tots el cicles.
Disseny d’una proposta
-

Cicle inicial: ACTIVA’T.
El grup guanyador obté:
- Diploma pel centre.
- Diploma pels alumnes (grup/classe).
- Visita a una granja i/o una masterclass de cuina* (virtual o presencial).
- Reportatge per difondre a xarxes socials i/o altres mitjans.

-

Cicle mitjà: JUGUEM?
El grup guanyador obté:
- Diploma pel centre.
- Diploma pels alumnes (grup/classe).
- Visita a una granja i/o una masterclass de cuina* (virtual o presencial).
- Reportatge per difondre a xarxes socials i/o altres mitjans.

-

Cicle superior: SEGUIU LA HISTÒRIA!
El grup guanyador obté:
- Diploma pel centre.
- Diploma pels alumnes (grup/classe).
- Visita a una granja i/o una masterclass de cuina* (virtual o presencial).
- Reportatge per difondre a xarxes socials i/o altres mitjans.

L’acció: Disseny i consum d’un ÀPAT VELLEFRÚ
El grup guanyador obté:
- Diploma pel centre.
- Diploma pels alumnes (grup/classe).
- Visita a una granja i/o una masterclass de cuina* (virtual o presencial).
- Reportatge per difondre a xarxes socials i/o altres mitjans.
* La masterclass es podrà dur a terme tant en el propi centre escolar com en un altre lloc indicat,
per exemple, a les instal·lacions del restaurant de l’expert seleccionat que faci de conductor de la
masterclass (màxim 30 persones). En cas que no sigui possible dur a terme l’activitat
presencialment per qüestions sanitàries, l’activitat es farà diferida, via online. En aquest cas,
l’organització lliurarà a l’escola els materials necessaris per dur-la a terme.

Notes:

La fase I, JOC DE PREGUNTES, no té opció de premis. És un primer pas lúdic per
adquirir coneixements de cara a les següents fases.
Cap dels premis es podrà canviar per diners o qualsevol altre premi.
Només podran rebre els premis aquells centres que participen en els
programes escolars de les fruites i hortalisses i de la llet.

5. CALENDARI DEL CONCURS
El concurs es desenvoluparà en diferents etapes. Les dates proposades són
estimades. L’organització es reserva el dret de modificar lleugerament les dates
indicades.
1a ETAPA: Convocatòria i participació al concurs
Des del 17 de gener al 18 de març de 2022 (a les 19 h). >> AMPLIAT al 7 d’abril!
Les escoles que hi participin hauran de seguir els següents passos:
Per qualsevol dubte de participació està habilitat un mail de contacte
hola@fhlchallenge.cat, un WhatsApp 656 565 722 i un telèfon 931 352 448 (horari
d’atenció de 9 a 14 h).
5.1.

Autorització de pares o representants legals.
El director/cap d’estudis del centre escolar haurà de sol·licitar als alumnes
l’autorització dels seus pares o representants legals per a participar en el
concurs, l’acceptació de les bases del mateix i tot el que implica la
participació en el concurs. El centre haurà de guardar aquestes autoritzacions
durant un temps mínim de 12 mesos.
Al participar, el centre escolar confirmarà que tots els participants tenen
autorització per part dels seus pares o representants legals per a participar en el
concurs i perquè la seva creació pugui visualitzar-se a les pàgines web i a
diferents perfils de xarxes socials de la Generalitat i d’altres mitjans.

5.2.

Inscripció al concurs
Les escoles (classes i/o grups dintre de les classes) es poden inscriure al
concurs entrant al web www.fhlchallenge.cat
L’organització enviarà a cada centre que s’inscrigui un login i un password per
poder accedir a l’àrea privada del concurs. Dins l’àrea privada es trobaran les
instruccions per poder participar a cada activitat.
Al inscriure’s al concurs, els participants accepten les bases del concurs.

5.3.

Participació i lliurament de les diferents peces a presentar al concurs.
La participació es durà a terme per un membre del centre escolar assignat per la
mateixa escola. Farà constar el nom del centre educatiu i el seu codi, el nom de la
persona educadora encarregada, així com la localitat des d’on hi participen.
La participació es realitzarà directament seguint els següents passos:

A. El representant del centre escolar ha d’assegurar-se que disposa de
l’autorització de pares o representants legals de tots els alumnes que desitgin
participar en el concurs.
B. El representant del centre escolar haurà de:
-

Accedir a la zona privada del web www.fhlchallenge.cat amb el seu nom i
contrasenya. I seleccionar l’activitat o activitats en les quals vol participar.
Descarregar-se les instruccions i suggeriments per realitzar l’activitat o les
activitats seleccionades. Així com el dossier pedagògic - guia pels professors de
cada activitat.

-

Fer/dissenyar l’activitat amb els seus alumnes.

-

Omplir el formulari de participació de cadascuna de les activitats on es
participa. Omplir també la plantilla per a participar amb la informació que es
demana. Adjuntar, si es considera convenient, altres elements addicionals q u e el
centre consideri interessants adjuntar a la proposta.

-

Enviar el formulari: hi ha dues maneres de lliurar les propostes:
1.- Omplir el formulari de participació ubicat al web, omplir la plantilla de
participació i enviar-ho directament seguint les instruccions de lliurament.
2.- Descarregar-se i omplir el formulari de participació i la plantilla de participació.
Una vegada complimentat, enviar els dos elements al correu electrònic del
concurs: hola@fhlchallenge.cat. Adjuntar al formulari tots els documents
addicionals que el centre consideri convenients (fotografies, vídeos, documents,
…).
En qualsevol dels dos casos, el participant ha de rebre una confirmació de
l’organització del concurs conforme s’han rebut correctament les propostes
presentades. És convenient que el centre escolar o el professor encarregat
comprovin la recepció de la proposta passades un màxim de 48 hores laborals des
de l’enviament d’aquesta.
En cas de dubte, posar-se en contacte amb l’oficina tècnica per mail o per telèfon.

Una vegada enviades les propostes no podran ser modificades ni substituïdes per
unes altres.

5.4.

Validació de les propostes
Conforme es vagin rebent les propostes, es realitzarà la validació de les
mateixes. Es revisaran i s’eliminaran del concurs totes aquelles que no
compleixin amb els requisits de les bases.
S’informarà per correu electrònic, als responsables dels grups participants, que
hagin estat eliminats en la etapa de validació.
Al participar en el concurs, els participants i els seus representants legals
cedeixen tots els drets de propietat intel·lectual i d’explotació de l’obra i de la
seva imatge i nom (vveure l‘apartat 8 d’aquest document).

2a ETAPA: Elecció i comunicació dels guanyadors:

Des del 18 de març 7 d’abril al 25 d'abril de 2022.
Un jurat compost per tres experts designats per l’organització
seleccionarà dins del termini indicat la proposta guanyadora en cadascuna de
les categories. A més a més, es seleccionaran dues propostes més com a
suplents per si per diverses raons no s’aconsegueixen lliurar els premis als
guanyadors titulars.
Un grup de professionals de l’organització farà prèviament una preselecció de les
propostes seguint els criteris pedagògics indicats a la rúbrica de les bases.
En cas que no hi hagi participació en una categoria, es considerarà deserta i es
lliurarà al centre escolar que hagi presentat més propostes.
L’Organització i/o e l Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de
la Generalitat de Catalunya comunicarà per escrit els guanyadors del concurs.
Es publicarà al web del concurs l’informe amb la decisió del jurat.
3a ETAPA: Lliurament de premis
L’Organització i/o e l Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de
la Generalitat de Catalunya comunicarà per escrit els guanyadors del concurs i/o
faran un acte de lliurament dels premis de forma virtual utilitzant mitjans digitals.
L'acte de lliurament de premis es durà a terme un dia entre el 25 d’abril i el 12 de
maig de 2022 ambdós inclosos.

6. IDENTIFICACIÓ DELS PARTICIPANTS
1.

Per participar en el concurs serà requisit d’obligat compliment, que el
representant (persona de contacte) de cada grup escolar sigui responsable i
depositari de les dades dels integrants del grup (nom de tots els participants,
de l’escola i la classe i/o grup i la localitat des d’on hi participen), així com de
les autoritzacions a participar dels pares i/o representants legals de cada
integrant del grup. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural de la Generalitat de Catalunya podrà automàticament utilitzar, publicar i
reproduir sense limitació, l’activitat que s’ha presentat al concurs, la seva imatge
i nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació, inclòs Internet o
qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui i en qualsevol format, amb
fins promocionals, sempre que aquests es relacionin amb la present
competició, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o
cap benefici.

2.

No seran considerats vàlids, per tant quedaran fora de concurs, els grups
escolars que no comuniquin correctament les dades sol·licitades, no hagin
emplenat els formularis requerits, no estiguin complimentats totalment; o no
compleixin els requisits indicats, els que continguin dades manifestament
incorrectes o despertin algun dubte sobre la veracitat de les mateixes, els que
es remetin en data anterior o posterior al termini requerit per l’organització o els
que no compleixin els requisits de les bases del concurs.

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
D’acord amb el que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció
de dades personals i de garantia dels drets digitals a la seva normativa de
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés en ocasió
del concurs i al que s’estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades), informem que les dades personals que poguessin
recavar-se per la gestió del present concurs, s’inclouran en un fitxer titularitat de 17
Comunicación y Marketing Sostenible i que es recaven amb l’única finalitat de gestió del
present concurs. Concloses les activitats pròpies del concurs, aquest fitxer serà destruït.
Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei
poden dirigir-se mitjançant carta a la direcció Carrer Numància, 185. 08034 Barcelona o
per correu electrònic a hola@fhlchallenge.cat indicant el dret que volen exercitar i
indicant, com a referència, el nom del concurs.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
1.

Els participants cedeixen al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya de forma automàtica, tots els
drets de propietat intel·lectual així com els d’explotació dels projectes/
actuacions objecte d’aquest concurs. La cessió inclou tots els drets de
reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de la gravació o
imatges captades, sense límit de temps ni territori.

2.

Consenten automàticament la utilització, publicació i reproducció sense límit,
per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya de la seva creació/idea, la seva imatge i nom en
qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació, inclòs Internet o
qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, amb fins comercials o
informatius sempre que aquests es relacionin amb el present concurs, sense
que aquest ús li confereixi dret de remuneració o benefici.

3.

Queda en tot punt prohibit al concursant utilitzar el logotip de FHL Challenge o
qualsevol altre del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
de la Generalitat de Catalunya, per un fi diferent al exposat en aquestes
bases. Això és que el fet de participar no li confereix dret a fer ús dels logotips
i les marques de manera lliure.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents bases s’interpretaran conforme a la Llei. Per tot el que sigui relatiu a la
interpretació, compliment i execució de les presents bases, el Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i els participants,
amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o privilegi que poguessin correspondre’ls,
es sometent de mode formal a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de
Barcelona.

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el present concurs suposa el coneixement i l’acceptació íntegra de
les presents bases.

