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El Consorci per a la Gestió de Residus convoca un Concurs de vídeos sobre malbaratament i 
aprofitament alimentari dirigit als centres educatius de la comarca del Vallès Occidental. 
Aquesta activitat s’emmarca en les activitats de la Setmana de la prevenció de residus 2018. 
Mitjançant aquesta activitat els grups-classe participants han d’explicar, a través d’un petit 
treball audiovisual, què fan els i les alumnes a l’escola o a casa per evitar el malbaratament 
alimentari. El premi del concurs serà un embolcall per l’esmorzar per als alumnes dels grup-
classe participants. 
 

Objecte el treball audiovisual:  

El treball audiovisual ha d’implicar els i les alumnes en la conscienciació sobre  la  prevenció del 
malbaratament alimentari, explicant quines accions es porten a terme a l’escola o a casa de 
l’alumnat, per evitar llençar menjar i poder-lo aprofitar. S’ha d’explicar d’una forma original i 
entenedora, amb la participació dels i les alumnes del grup-classe.  

Participació de les escoles  

 Hi poden participar els grups-classe d’Educació infantil, primària i secundària.  

 Els treballs es poden enviar fins el 30 de novembre per correu electrònic a l’adreça 
ccvoc.educacioamb@ccvoc.cat.  

 Si l’arxiu té una mida superior a 10mb caldrà enviar-lo a través d’un enllaç de 
descàrrega.  

 Els  i  les  alumnes  dels  grups-classe participants rebran un embolcall per l’esmorzar 
(Boc’n’roll) per alumne. El lliurament dels embolcalls es farà a partir del gener de 2019.  

Característiques de l’enregistrament 

 El vídeo es pot gravar amb un dispositiu mòbil però ha de tenir la qualitat suficient per 
la seva correcte difusió i visualització.  

 El treball audiovisual no ha de superar els 40 segons de durada. 

 Ha d’estar gravat en format horitzontal.  

Permís de drets d’imatge  

Cal que totes els i les alumnes que participin al treball i apareguin a les imatges tinguin signat 
per les famílies el corresponent Permís de drets d’imatge del centre educatiu ja que els vídeos 
es difondran a través  de  la  web  del  Consorci  per  a  la  Gestió  de  Residus  
(www.residusvalles.cat)  així  com també a les xarxes socials de l’ens comarcal.  



Difusió dels treballs  

Les escoles participants podran fer difusió dels treballs a través de les seves pàgines web i de 
les xarxes socials citant @residusvalles i amb l’etiqueta #elmenjarnoésperllençar.  El Consorci 
per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental farà difusió dels treballs a través de la web 
institucional de l’ens (www.residusvalles.cat)  així  com  també  a  les  xarxes  socials  de l’ens 
comarcal (Twitter i Facebook). A més, es seleccionaran els 10 treballs més innovadors per tal  
de  fer  un  vídeo-recull  de  bones  pràctiques  que  es  farà  arribar  a  totes  les  escoles  de  la 
comarca. 


