
CONCURS FAMILIAR
INSTRUCCIONS PER AL PROFESSOR O LA PROFESSORA

Amb la participació en el concurs EL SÚPER DEL FUTUR, del projecte Tria bo, tria sa, 
de Caprabo, el teu alumnat reflexionarà sobre l’alimentació saludable i responsable.

L’objectiu és dissenyar un invent per als supermercats del futur que ens ajudi a 
alimentar-nos millor i a tenir cura del medi ambient.   

Tria bo,
tria sa

Envia la plantilla al teu alumnat perquè treballin el seu invent des de casa.1

Anima'ls a pensar un invent que millori els supermercats del futur juntament amb la seva família. 2

Correu electrònic:
triabotriasa@projecteeducatiu.es   

Whatsapp: 
+34 674 26 59 10

4 Recorda’ls que han d’escanejar o fer una fotografia a la seva participació i enviar-ho a: 

Com a professor/a, pots recollir i enviar-nos totes les 
participacions, o animar a les famílies a enviar-les elles mateixes. 

Explica'ls els passos per crear el seu invent: 

• Reflexionar en família sobre 
els aspectes millorables de la 
nostra alimentació.

• Dibuixar un invent per els 
supermercats del futur. 

• Explicar com funciona 
l'invent i per què ajuda les 
persones i el planeta.

3

Si tens cap dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres: 
 

902 054 371
triabo.triasa@projecteeducatiu.es

www.triabotriasa.es

Aquest concurs permet a l’alumnat reflexionar sobre les problemàtiques actuals (malbaratament d’aliments, desconeixement sobre 
les propietats i el consum recomanat dels aliments…)  i cercar solucions, així com fomentar les pràctiques sostenibles en l’acte de la 

compra (elecció de productes de temporada, reducció dels envasos i plàstics…). No hi ha límits per a la seva imaginació!  

Abans del 19 de juny de 2020.



Recorda escanejar o fer una 
fotografia al teu invent i enviar-la 

abans del 19 de juny a:

triabotriasa@projecteeducatiu.es   

O al Whatsapp: 

+34 674 26 59 10

CONCURS FAMILIAR

Estem encantats d’informar-vos que la classe dels vostres fills i filles participa en el 
projecte educatiu Tria bo, tria sa, que promou una alimentació sana i respon-
sable i la reflexió entorn de la importància d’aquesta en les nostres vides, tant 
pel que fa a la nostra salut com a l’impacte que aquesta té en l’entorn. 

Com a part del projecte Tria bo, tria sa, us convidem a participar en família al 
concurs El Súper del futur. 
 

BENVOLGUDA FAMÍLIA, 

Us recomanem reflexionar sobre els nostres supermercats i els elements que el 
formen: carretons, prestatgeries, caixes, neveres, bosses i cistelles de la compra,
armariets, peixateria… Penseu com es poden millorar aquests elements perquè 
siguin més pràctics, eficients i sostenibles. 

Què pot evitar el malbaratament d’aliments? Es pot programar un menú 
saludable tenint en compte els teus gustos? Utilitzeu els vostres coneixements 
com a experts!

L’objectiu és dissenyar un invent que sigui útil en els supermercats del 
futur i que ens ajudi a alimentar-nos millor i a tenir cura del medi ambient.  

               ELS PREMIS 

S’estableixen dues categories de participació: 3r i 4t de Primària i 5è i 6è 

de Primària. A cada categoria hi haurà un primer i segon premi. 

   · Primer premi: Una bicicleta elèctrica.

   · Segon premi: Un patinet elèctric. 

1. Per inspirar-vos...

A la següent pàgina trobareu una plantilla on podreu plasmar el vostre invent 
mitjançant un dibuix, fotografia o collage, i un espai per explicar-nos per a què 
serveix i què el fa tan meravellós. 

ES PREMIARAN ELS INVENTS MÉS IMPACTANTS I CREATIUS!

2. Una vegada realitzada aquesta reflexió, dibuixeu el 
vostre invent i expliqueu-nos el seu funcionament.

Els quatre invents guanyadors es publicaran a la pàgina web www.triabotriasa.es 

Doneu una ullada als guanyadors de l'edició anterior accedint a la galeria del projecte!

Si tens cap dubte, posa't en contacte amb nosaltres: 902 054 371 
o al correu triabo.triasa@projecteeducatiu.es

Pots consultar tota la informació del concurs a la nostra web www.triabotriasa.es



Nom i cognom de l’alumne/a: Escola: Curs: Classe:

El nostre invent es diu… 

Per a què serveix i com funciona? 

Quin problema resol o quina situació millora? 

Estampeu aquí la vostra signatura
per registrar-vos com a inventors/es:

Recorda que...                                                                 

és important que l'invent ens ajudi a millorar la nostra alimentació; 
aquest és l'objectiu principal. 

A més, podeu col·laborar en la creació d'un món més sostenible, 
ja sabeu que l'alimentació influeix molt en el nostre planeta. 

Compleix el vostre invent aquests requisits? Què bé!  


