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EL  
CONCURS



INSTRUCCIONS PER CONCURS

• Comprensió fàcil: Les seves 
regles han de ser enteses per 
qualsevol espectador de forma 
molt senzilla.


• Interactuar des de casa: El joc 
ha d’estar pensat per a poder 
interactuar des de casa, si no, el 
concurs no tendrà èxit. Haurem 
de fer alguna simulació. 


• Nivell de dificultat: La dificultat 
ha de ser adequada per al tipus 
de públic i franja horària.



INSTRUCCIONS PER CONCURS

• Torns del joc: Ha de tenir diferents 
torns, amb la mateixa mecànica o 
variant-la.


• Torn final: Es necessari un torn 
final diferent als altres, amb més 
tensió i espectacularitat.


• Element diferent: Per a que el 
concurs sigui atractiu per al públic 
ha de contar amb un element 
diferent i característic que el 
diferencii dels altres (com ara “el 
rosco” de pasapalabra o les 
comportes de ahora caigo) així com 
un escenari i decorat atractius.



RÚBRICA D’AVALUACIÓ

Indicador 3 
(Excel.lent)

2 
(Bé)

1 
(Regular)

0 
(No entregat)

Mecànica

La mecànica ha 
d’atreure i divertir. 

L’espectador no ha 
tenir ganes de canviar 

de canal.

Mecànica monòtona, 
que convida a fer 

zapping.

Mecànica ja vista o 
plagi. El concurs fa 
ganes de canviar de 

canal.

Producte final no 
entregat

Escenografia
Escenari, vestuari i 
música elaborats, 

atractius i coherents 
amb la temàtica

Escenari, vestuaris i 
música correctes però 

no impactants.

Manca d’elaboració del 
vestuari i escenari i 

manca relació amb la 
temàtica

Producte final no 
entregat

Originalitat
La idea del concurs  ha 
de ser novedosa i mai 

vista.
Idea novedosa però 

amb elements ja vists.
Ús d’elements típics de 
concurs (no originals)

Producte final no 
entregat

Temps
El concurs té una 
durada d’uns 8-10 

minuts.

El concurs té una 
durada entre 6-8 

minuts

El concurs té una 
durada de menys de 6 

minuts o ,és de 10 
minuts.

Producte final no 
entregat.


