
CELEBREM ELS 150 ANYS  
DE LA TAULA PERIÒDICA 
 
Com ja sabeu, aquest any se celebra els 150 anys 
de la taula periòdica, i per commemorar aquest fet, 
les alumnes de Física i Química de 4t d’ESO, hem 
decidit organitzar un concurs relacionat amb la taula 
periòdica. 
 

BASES DEL CONCURS 
 
1- PARTICIPANTS: 
Hi poden participar tot l’alumnat de secundària de l’Institut Salvador Sunyer i Aimeric. Però 
el concurs està dividit en dos categories, és a dir, els de 1er cicle tindran un format diferent 
que els de 2n cicle. Ara us explicarem com: 

 
1er cicle (alumnes de 1er i 2n d’ESO) 

 
1era fase: 

- Objectiu:  
Els participants hauran de formar paraules a partir dels símbols dels elements que 
formen la taula periòdica.  

 
- Normes:  

 - Les paraules s’han d’entregar escrites en un paper. En el paper hi ha d’haver el 
nom i cognom, el curs, correu del centre i el llistat de les paraules formades. Si no 
compleix els requisits que es demana, el paper entregat no serà vàlid. 
- Al formar les paraules, s’han de distingir els elements utilitzats. 

exemple : Co + N + Te 
- Es poden crear les paraules en qualsevol idioma estudiat a l’institut, és a dir, el 
català, el castellà, l’anglès i el francès. 

 
- Data d’entrega: 11 de desembre del 2019. Si s’entrega després de la data límit, no 

comptarà. 
 

- Lloc d’entrega: Els participants hauran d’entregar el seu paper en una caixa que 
estarà situada en el mòdul de biblioteca i música.  
 

- Valoració: S’escolliran 3 finalistes: 
 - El de les paraules més originals.  
- El de les paraules més llargues. 
- El que faci més paraules. 



2na fase 
En aquesta fase, els finalistes hauran de respondre algunes preguntes a través del Kahoot.  

- Dia de la realització del kahoot: 18 de desembre del 2019 
- A on? A la biblioteca 
- Hora: Hora de lectura 

 
La temàtica de les preguntes  del kahoot  estarà basada  amb la informació de l’exposició 
sobre la taula periòdica que han realitzat els alumnes de l’optativa de Física i Química de 4t 
d’ESO, penjada al passadís.  
Així que, preneu un cop d’ull als cartells!! 
 

2n cicle (alumnes de 3er i 4t d’ESO) 
1era fase: 

- Objectiu:  
Els participants hauran de fotografiar objectes quotidians formats pels elements de la 
taula periòdica. 
 

- Normes: 
            - Les fotos es poden fer amb una càmera o amb la càmera mòbil. 
            - Les fotos poden ser verticals o horitzontals 
            - Les fotos han d’estar totes en un document pdf. 
            - A sota de cada fotografia, hi ha d’haver el nom de l’element del que està format. 
 

exemple: Coure 
 
 

-El pdf s’ha d’enviar al correu taulaperiodicaquart@gmail.com des del vostre correu 
de l’institut  

 
- Data d’entrega: 11 de desembre del 2019 

 
- Valoració: S’escolliran 3 finalistes: 

- Les més originals 
- La que en faci més. 

 
2na fase 
En aquesta fase, els finalistes hauran de respondre algunes preguntes a través del Kahoot.  

- Dia de la realització del kahoot: 19 de desembre del 2019 
- A on? A la biblioteca 
- Hora: Hora de lectura 

 
La temàtica de les preguntes  del kahoot  estarà basada  amb la informació de l’exposició 
sobre la taula periòdica que han realitzat els alumnes de l’optativa de Física i Química de 4t 
d’ESO, penjada al passadís.  
Així que, preneu un cop d’ull als cartells!! 
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2- JURADES: 

- Afra Santana 
- Abril Ferrés 
- Marina Penadès 
- Júlia Ofalla 

 
3- RESULTATS: 
Els finalistes seran avisats a través d’un correu electrònic.  
 
4- PREMIS: 
Hi haurà 1 guanyador per cicle, és a dir, 2 finalistes seran premiats. 
Premi: 

- 3 tickets valorats en 1€ per el següent esmorzar organitzat pels alumnes de 4t. 
- Els premis s’entregaran el dia 20 de desembre. 

 
 
Si teniu algun dubte, podeu enviar un correu taulaperiodicaquart@gmail.com o consultar a 
les jurades d’aquest concurs. 
 
 

Us animem a que participeu!! Bona sort! 
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