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Projecte Educatiu de la Nutrició 
 

BASES: 
 
1.- Tema: nutrició/alimentació del cos humà. 
2.- Participació:  alumnat de Secundària, en grups de dues o tres persones, acompanyats 
d’un/a professor/a. 
3.- Format: presentació del projecte telemàticament o per escrit, utilitzant tots els recursos 
digitals i educatius. 
4.- Presentació:  cada grup posarà el títol escollit, noms i llinatges de les persones que 
l’integren, professor/a responsable, centre al que pertany i correu electrònic. 
5.- Fases:  a la primera fase, els Centres escolliran el projecte per enviar al CDLIB 
(secretaria@cdlbalears.es).  Els projectes  no seleccionats tindran la utilitat que els hi vulgui 
donar el propi Centre.  El termini per enviar els projectes educatius serà el 28 de febrer. 
A la segona fase, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats triarà els cinc millors projectes i 
ho comunicarà als Centres Educatius abans del 31 de març. 
6.- Jurat: En el CDLIB estarà format per cinc persones, dues d’elles expertes en Nutrició, dos 
vocals de la Junta i el Degà del CDLIB.  
El Jurat de la final estarà compost pel President de la Reial Acadèmia de la Medicina de les 
Illes Balears, un expert de la UIB, un acadèmic expert en nutrició, un expert en nutrició del 
CDLIB i el Degà del CDLIB. 
Entre d’altres es valoraran les relacions de la Nutrició amb la Conservació del Medi Ambient i 
amb els Hàbits de Vida Saludables. 
7.- Acte final:  tindrà lloc dins el mes d’abril i es celebrarà a la seu de la Reial Acadèmia de la 
Medicina de les Illes Balears on s’exposaran els cinc finalistes amb intervencions dels grups, 
no superiors als 10 minuts. 
8.- Premis:    1er premi..........300 € 
  2n  premi..........200 € 
  3er premi..........100 €   
Hi haurà també dos accèssits, tots amb el corresponent Diploma, que s’entregaran a l’Acte 
final. 
9.- Drets d’autor:  els participants accepten que els projectes finalistes quedin en propietat de 
les Entitats organitzadores, que es reserven els drets de propietat, incloent rèpliques totals o 
parcials, per a l’àmbit nacional i internacional per temps il·limitat.  
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