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INSTRUCCIONS PER CONCURS

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


• Estructura: El concurs tendrà 
una estructura clara, que es 
pugui seguir fàcilment: 
presentació, desenvolupament i 
desenllaç (recerca de models de 
concurs culinari).


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



INSTRUCCIONS PER CONCURS

• Composició: el vídeo representarà 
les diferents etapes del concurs.


• Torn final: Es necessari el moment 
del jurat per saber la resolució del 
concurs, s’ha de generar una intriga 
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.



TEMA: “Masterchef Pasqua”

• Ingredients: Cada grup haurà de portar, 
el dia de la realització del concurs, els 
ingredients per a les panades, tot tallat i 
amb les quantitats exactes.


• Pròpia recepta : Cada equ ip ha 
d'elaborar la seva recepta, després 
d'haver investigat sobre les diferents 
receptes. En cadascuna de les receptes 
ha d'aparèixer les quantitats en grams i 
en fraccions.


• Serà important que la recepta aparegui 
al principi del vídeo com en un programa 
de cuina. 


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

Normes

• Repartició: Cada equip ha 
d'organitzar-se per portar un 
motlle, paper vegetal per fer la 
panada i unes estovalles de 
plàstic.


• Cada part del concurs és 
i m p o r t a n t : e l p o r t f o l i , 
l'elaboració culinària, el vídeo 
del concurs (imatges, música, 
posada en escena ...).



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

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.

Part culinària i 
recepta

La panada té una estètica 
acurada, és bastant 

saborosa i la seva recepta 
és innovadora.

La panada té una 
estètica més o 

menys acurada, és 
un poc saborosa i la 
seva recepta té algun 
element d’innovació. 

La panada no té una 
estètica acurada, és 

poc saborosa i la seva 
recepta no és original.

Producte final no 
entregat.

Ús de grams i 
fraccions

Les proporcions de la 
recepta estan ben 

expressades, tant en 
unitats com en fraccions.

Les proporcions de 
la recepta no sempre 

estan ben 
expressades, tant en 

unitats com en 
fraccions.

Les proporcions de la 
recepta no estan ben 

expressades, ni en 
unitats ni en fraccions.

Producte final no 
entregat.


