
BASES –Concurs “M’agrada menjar saludable!’’ en el marc del 

projecte Tria bo, tria sa per a Educació Infantil. 

1. L'àmbit del present concurs és nacional i comprèn tots aquells centres 

escolars que, dins d'aquest àmbit, hagin participat en el projecte dut a terme 

per CAPRABO, S.A., “Tria bo, tria sa per a Educació Infantil”. El titular de la 

campanya és la companyia CAPRABO, S.A. (d'ara endavant referit com a 

“Caprabo”), amb domicili a l’avinguda de l’Estany de la Messeguera, 40-44 

del Prat de Llobregat i CIF A-08.115.032. 

  

2. El present concurs va adreçat a les classes i els centres escolars que hagin 

participat en el projecte Tria bo, tria sa per a Educació Infantil. Per tal de 

donar veu a l’aspecte més creatiu dels/les més petits/es, proposem aquesta 

activitat grupal on els docents hauran de donar les pautes, guiar i motivar als 

alumnes per a realitzar un mural per classe. 

 

Partint dels coneixements apresos en matèria d’alimentació saludable i 
responsable, els nens i nenes han de crear un mural conjunt on expressar 

quins són els seus aliments saludables preferits i que haurien de consumir 
per a gaudir d'una dieta equilibrada ideal, basada en els valors apresos durant 
el projecte. D’aquesta manera, el resultat serà un mural per classe que 

representi:  
 

a) Per Educació Infantil Primer cicle (2-3 anys): Els aliments 
saludables que agraden a l’alumnat i tot el que han après sobre 
ells i en el projecte.  

 
b) Per Educació Infantil Segon cicle (3-6 anys): L’alumnat es 

dibuixarà a si mateix amb el seu aliment saludable preferit i 
representarà el que han après sobre aquests i al llarg del 
projecte.  

 

Es podran fer servir tots aquells materials que creguin convenients per a 
crear un mural (pintura, collage, retallables…). A continuació, proposem 

algunes pautes perquè el docent pugui guiar als alumnes respecte a la 
temàtica en la qual s'inspirarà el mural grupal: 

 

- Les meves fruites i verdures preferides: recorda menjar 5 racions entre 
fruita i verdura al dia. 

- Les formes i colors dels aliments saludables.  
- Aliments frescos i de temporada. 
- D’on prové aquest aliment tan bo?  

 
A partir dels conceptes treballats, els/les professors/es donaran les pautes 

als seus/les seves alumnes per representar el tema de la forma més original 
al mural.  
 

 

 

 

 



3. Els/Les professors/es de cada classe han de fer una fotografia al 

mural i escriure unes frases explicant la creació (el procés de creació, 

què representa el mural...) i fer-la arribar a Caprabo, a través del correu 

electrònic triabo.triasa.infantil@projecteeducatiu.es adjuntant també 

les següents dades:   

 

- Nom del centre educatiu 
- Població 

- Classe participant del mural (especificar si es de primer o segon cicle) 
- Nombre d'alumnes participants 
- Nom del professor/a de referència 

- Correu electrònic de contacte 
- Telèfon de contacte 

 
Important: A la fotografia adjunta no hi poden aparèixer imatges de 
menors. En cas que apareguessin, el treball seria exclòs de la 

participació en el concurs. Així mateix, es prega que la qualitat de la 
imatge sigui suficient per a les seves publicacions posteriors (una 

resolució mínima de 500-600 píxels per polzada). 
 
4. La vigència del concurs comprèn des del dia 24 de gener de 2022 fins al 

3 de juny de 2022.  

  

5. El concurs es donarà a conèixer a través dels mitjans següents: 

comunicació via e-mails adreçada als centres educatius, en la guia didàctica 

del projecte i a les webs www.caprabo.es, www.eligebuenoeligesano.es, 

www.triabotriasa.es o webs similars titularitat de Caprabo. 

  

6. Els/les docents poden realitzar l’activitat al llarg del curs i enviar-la durant 

el període del concurs (és a dir, del dia 24/1/2022 fins al dia 3/06/2022 

(ambdós inclosos)).  

  

De conformitat amb les bases del present concurs, el compliment d'aquestes 

condicions, és un requisit indispensable per tenir opció al premi que es 

concedeix. 

 

7. La mecànica del concurs serà la següent: 

 

Tal com s’ha indicat, el/la professor/a donarà les pautes per a crear un mural 

que representi els aliments saludables que agraden a l’alumnat, escollint la 

temàtica que vulgui sempre que respecti el fil conductor del concurs dins del 

marc del projecte. 

 

Els/les alumnes, en grup, plasmaran de forma lliure els seus exemples 

d’aliments saludables ( i en el cas de segon cicle dibuixant-se també a si 

mateixos), fent servir els materials i tècniques que prefereixin.  

 

El/la docent haurà de fotografiar el resultat i fer-lo arribar a través del correu 

electrònic en el període de vigència del concurs. És important que juntament 
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amb les fotografies, es faci arribar les dades sol·licitades en el punt 3 i una 

breu explicació del procés creatiu del mural i el seu significat.  

 

En cas de complir les condicions, els treballs entraran a participar en el 

concurs. 

 

Es lliurarà un premi per cada categoria d’edat per a la classe 

guanyadora. 

 

Les categories de participació són:  

- Primer cicle d’educació Infantil: 2-3 anys 

- Segon cicle d’educació Infantil: 3-6 anys 

 

El termini de presentació dels treballs finalitza el dia 3 de juny de 

2022. 

  

8.  El centre participant garanteix que disposa dels drets i autoritzacions que 

siguin necessaris sobre les propostes per a la seva aportació i lliurament a 

Caprabo i per a la seva utilització i explotació total o parcial per part de 

Caprabo. 

 

9. Amb l'enviament de les propostes, el centre participant consent la 

publicació del seu treball artístic, que inclogui el nom de l'escola i la classe, a 

la pàgina web i en els diferents mitjans digitals i publicacions escrites, així 

com la publicació de les imatges i àudios que puguin realitzar-se en el 

lliurament de premis en cas de resultar guanyador, perquè siguin publicades 

tant amb fins comercials com informatius i sense que aquesta cessió de drets 

comporti el dret a contraprestació de cap tipus. 

 

Un cop finalitzat el període de vigència del concurs (3 de juny de 2022), les 

participacions rebudes s'emmagatzemaran durant tres mesos. Transcorregut 

aquest termini, i en cas que no es produeixi cap reclamació, seran eliminades, 

sense perjudici de mantenir la publicació del treball a les pàgines web 

esmentades. 

 

10. El jurat que decidirà sobre el treball que resultarà premiat estarà format 

per: nutricionistes que formen part de l'equip Tria bo, tria sa així com per 

responsables de Caprabo i assessors externs (com ara representants 

d'agències especialitzades en comunicació i/o màrqueting). 

 

El jurat analitzarà els treballs valorant per a cadascuna de les dues 

categories els aspectes següents: 

 

La vinculació de la proposta amb els continguts tractats en el projecte 

(coneixements). 

L'originalitat i creativitat del mural.  

L’argumentació de “M’agrada menjar saludable!.  

 



El jurat decidirà quins són els participants guanyadors el 6 de juny de 

2022. 

 

A partir del 6 de juny de 2022 es comunicarà per correu electrònic 

i/o telefònicament el centre guanyador.   

 

El lliurament de premis es realitzarà a partir del 15 de juny de 2022. 

El premi s’enviaran al centre educatiu guanyador, a l’adreça facilitada 

pels/les docents. 

 

11. El premi PER A LA CLASSE en cadascuna de les categories 

consisteix en: 

 

Un lot de productes saludables i una bateria de joguines per a la classe, 

valorat en 750€, iva i despeses de trasllat incloses. 
 

Els premis objecte de concurs estan subjectes a retenció a l'efecte d'IRPF, 

segons determina la legislació vigent. 

  

Reclamació i lliurament del premi: 

 

Al llarg del mes de juny de 2022 es publicarà a través de les webs 

www.caprabo.es, www.eligebuenoeligesano.es, www.triabotriasa.es 

i/o webs similars titularitat de Caprabo (ex. Flickr) el centre 

guanyador. 

  

El lliurament de premis es realitzarà a partir del 15 de juny de 2022. S’enviarà 

el premi al centre educatiu (adreça facilitada pels docents).  

  

La classe premiada pot reclamar el premi abans del dia 30 de setembre de 

2022, data en què es consideren caducats i sense cap opció de reclamació.  

 

En cap cas se substituirà el premi, a petició dels afortunats, per diners en 

efectiu o per un altre premi diferent del previst. 

 

12. Les dades personals dels participants seran tractats per Caprabo de 

forma confidencial i de conformitat amb el que estableix la normativa vigent 

sobre protecció de dades de caràcter personal. 

   

CAPRABO, S.A. tractarà les dades que disposi dels participants (dades 

identificatives o de contacte, així com les que resultin dels continguts facilitats 

pels participants), amb la finalitat de gestionar el present concurs, essent la 

base jurídica pel tractament de l’execució del concurs. Les dades seran 

conservades durant el temps en què el concurs estigui vigent i més enllà, fins 

a la prescripció del termini per exercir els drets legals que en resultin. 

 

El/la participant que estigués interessat pot revocar el seu consentiment, 

accedir a, rectificar, suprimir les seves dades, limitar-ne el tractament i 
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sol·licitar-ne la portabilitat, contactant a aquest efecte a través de 

dpo@eroski.es (dades de contacte del delegat de Protecció de Dades de 

Caprabo) o dirigint-se per escrit a CAPRABO, S.A., avinguda de l’Estany de la 

Messeguera, 40-44 del Prat de Llobregat (Barcelona), fent constar la 

referència: "LOPD. CONCURS M’AGRADA MENJAR SALUDABLE!". En qualsevol 

cas, els participants tindran dret a presentar una reclamació davant la 

Agencia Española de Protección de Datos.  

 

Més informació sobre protecció de dades de caràcter personal accesible a 

través de https://www.triabotriasa.es/ca/avis-legal/, apartat 8. 

  

13. El centre participant, amb l'enviament de les seves propostes, cedeix a 

Caprabo, S.A. els drets derivats de les propostes, tant d'imatge com de 

propietat intel·lectual per a la seva total o parcial reproducció, ús, distribució, 

comunicació pública i qualsevol altre tipus d'activitat sobre les propostes, tant 

en format electrònic, digital o paper, així com en qualsevol altre tipus de 

suport. I especialment, el participant cedeix aquests drets per allotjar els 

treballs realitzats a la pàgina web www.caprabo.es, www.triabotriasa.es i 

www.eligebuenoeligesano.es així com en altres mitjans digitals i escrits. El 

participant identificat en cada cas com a autor de la proposta que ha enviat 

és l'únic responsable del contingut, així com d'assegurar-se que el material 

remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas 

puguin ser aplicables. 

 

14. CAPRABO, S.A. es reserva el dret a modificar sense previ avís les presents 

bases per motius de procediment i sempre de manera que no es vegin 

perjudicats els drets dels participants. 

  

15. La participació en el present concurs implica l'acceptació de les bases 

exposades anteriorment, les quals estan a la disposició del públic, a petició 

d'aquest, en les dependències centrals de la companyia compareixent 

(avinguda de l’Estany de la Messeguera-40-44 del Prat de Llobregat), així 

com a les webs de Caprabo anteriorment indicades. 

  

El Prat de Llobregat, 15 de setembre de 2022. 
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