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Bases del concurs de pastissos : 
 
 

1. Pot participar-hi qualsevol persona vinculada directament amb 
l’institut (alumnes, professors, personal no docent). 

2. Es poden presentar pastissos de qualsevol gust, forma i color, 
sempre que tinguin un mínim de qualitat i la màxima sanitat. 
Individualment o en equip (sense límit). Pel dia que celebrem 
Sant Jordi. 

3. No s’accepten pastissos que, malgrat la bondat dels seus 
ingredients, puguin ser considerats injuriosos cap a algú del 
centre. 

4. Cal lliurar-los a la sala de coordinació aquell matí. Cal adjuntar-hi 
un paper amb el nom i curs dels autors, i una breu descripció del 
pastís o dels ingredients. 

5. Els pastissos s’exhibiran al bar a mig matí. 
6. Posteriorment el jurat observarà, tastarà i valorarà els pastissos. 

Les decisions són secretes, i es fan dues classificacions; una per 
la presentació i l’altra pel bon gust. 

7. Finalment es procedirà a la seva degustació pel públic que 
civilitzadament ho sol·liciti. 

8. Durant l’acte acadèmic del migdia seran lliurats els premis. 
Aquests són proporcionals al nombre de pastissos presentats i a 
la qualitat que ofereixin (previsió: 3 per presentació, i 3 per bon 
gust) 

9. Els premis són un diploma honorífic i productes vinculats al tema. 
10. Els premis es poden declarar deserts, a criteri del jurat. 
11. El jurat està format per professionals del centre i alumnes que 

no hi participen. 
12. Les decisions del jurat són indiscutibles, inapel·lables i 

inqüestionables. 
13. L’institut no es fa responsable ni dels estris que es puguin 

extraviar, ni dels problemes de salut que pugui patir algú.  
14. Participar en el concurs implica acceptar totes aquestes 

normes, i cedir lliurement els drets d’ús de les imatges a l’institut. 
15. L’institut, com a centre educatiu, insisteix a recordar que la 

base de la salut és una alimentació sana, mesurada i equilibrada, 
i que la higiene bucal mai no es pot deixar de banda.  

 
 

Cesc Terrassa, cap d’estudis. 


