BASES CONCURS Econoreptes 2021

1. Objectius
Econoreptes és un concurs de problemes d’economia en grup adreçat a alumnes de 4t
d’ESO que cursen la matèria optativa d’Economia. Amb aquest concurs es pretén
incentivar i estimular l’estudi de l’economia de manera col·laborativa.

2. Participants
Econoreptes s’adreça a alumnes de 4t d’ESO que facin l’optativa d’Economia.

3. Inscripció i difusió
El període d’inscripció s’obrirà el 7 d’abril i es tancarà el 30 d’abril de 2021. Des
de l’ICE s’enviarà un correu als centres de secundària obligatòria de comarques
gironines amb la informació del concurs i les seves bases . Els participants hauran
d’omplir un formulari d’inscripció fins el dia 30 d’abril de 2021 , amb les dades següents:

-

Nom del centre
Autorització de la direcció del centre
Nom del docent responsable de l’activitat
Nom de l’equip
Components de l’equip (màxim 3 alumnes per equip)

S'hi poden inscriure tants Equips per centre com es consideri necessari. Cada alumne
només podrà participar en un sol equip.
Inscripció:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ2SGD4Qi4cZkzy9E8bh1Y-CXhLubr3NG8ERmrmZXr2iEbg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Un cop inscrits els participants, l’ICE enviarà un correu al centre i al docent
responsable per validar la llista de participants. En aquest mateix correu es facilitarà
l’enllaç per accedir al concurs a través d’un espai moodle. L’accés al concurs estarà
actiu a partir del 3 de maig de 2021.

4. Concurs
La fase de concurs tindrà lloc entre el 3 i el 14 de maig de 2021.
(ambdós inclosos).
Durant aquests dotze dies lectius, cada centre disposarà d’una hora per resoldre els
exercicis que es publicaran a la plataforma moodle que es posarà a disposició dels centres
participants.

Qualsevol incidència s’ha de comunicar al docent responsable i aquest ha de ferla arribar a ice@udg.edu
per a la seva resolució.
El concurs consistirà en la realització de 4 exercicis en grup.
Els continguts dels exercicis formaran part dels 4 primers blocs del currículum
d’Economia de 4t d’ESO:

1.
2.
3.
4.

L’economia i els sistemes econòmics.
L’empresa i la funció de producció.
El sector públic.
Les finances personals.

En el bloc del concurs https://blocs.xtec.cat/econoreptes/
d’exercici mostra i també el solucionari de la prova 2019.

es pot veure un

exemple

5. Requisits de l’equip guanyador
Només hi haurà un equip guanyador per institut.
La classificació dels equips es farà en funció del nombre de reptes resolts. En cas d’empat
en la puntuació es tindrà en compte el mínim de temps emprat per solucionar els reptes
proposats.
La classificació final es farà pública dilluns 17 de maig de 2021 a través de la pàgina
de notícies de l’ICE i del bloc del concurs. Aquests resultats es notificaran també
directament als centres participants.

6. Comissió organitzadora
L’Equip ICE d’economia, empresa i emprenedoria és l’organitzadora d’aquest concurs,
amb la col·laboració de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la
Universitat de Girona, que atorga els premis a l’equip guanyador.

7. Premis
L’equip guanyador rebrà un premi individual per a cada membre del grup que consistirà
en un iPad.
L’equip que es classifiqui en segon lloc rebrà un premi individual per a cada membre
que consistirà en un val Abacus valorat en 100€ (import net).
L’equip que es classifiqui en tercer lloc rebrà un premi individual per a cada membre que
consistirà en un val Abacus valorat en 50€ (import net).

8. Lliurament de premis
El premi es lliurarà a Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la
Universitat de Girona al llarg de la segona quinzena de maig. La data exacta es concretarà
més endavant .

