
 

 

Casa Abadia Plaça de 
Sant Pere, 6 (front a 

l’església) 46410 Sueca 
(Valencia) 

 

 

Bases Concurs tortades 2016 – JSP 
 

1. Qui pot participar 
 

Pot participar qualsevol membre del centre i/o familiars d’aquestos. 
 

2. Com participar 
 

Per a participar, el concursant ha de presentar a partir de les 17:00h de la 
vesprada del dissabte 17 de desembre la tortada al lloc que hi serà indicat pels 
monitors eixe mateix dia i haurà d’incloure una fitxa on conste obligatòriament el nom 
del concursant, el títol del pastís i els ingredients utilitzats en la seua elaboració. 
Addicionalment, s’hi podrà afegir voluntàriament la recepta i/o la forma d’el.laboració. 
 

S’acceptaran pastissos fins les 17:30h, a partir d’aquesta hora, es tancarà la 
porta on estarà el jurat i les tortades i començaran a valorar. 
 

3. Jurat 
 

El jurat estarà format per 4 persones, dos monitors i dos pares no participants 
en el concurs de tortades 
 

4. Ítems a valorar 
 

Es valoraran equitativament 3 categories: Aspecte, gust i originalitat. En 
l’aspecte s’avaluarà la consistència que presenta el pastís i el efecte visual que hi 
provoca. En el gust es tindrà en compte el sabor, l’olor que desprén i el tacte que 
produeix al paladar. En l’originalitat es puntuarà la complexitat de la tècnica emprada, 
la utilització de noves receptes i/o nous ingredients. 
 

5. Forma de puntuació 
 

Es puntuarà cada ítem del 1 al 10. Sols es podrà puntuar amb nombres enters. 
El resultat final serà la suma de les tres puntuacions. 
 

6. Guanyadors 
 

Sols podrà haver‐hi un guanyador per premi. En cas d’empat entre dues 
tortades, el jurat tornarà a valorar els dos pastissos separadament i decidirà qui està 
en la esmentada posició i quin ocupa el lloc següent. En aquest cas, el jurat podrà 
tindre en compte la fitxa del pastís presentada pel concursant, sempre i quan, estiga el 
nom del participant ocult. 
 

7. Premis 
 

S’atorgaran 3 premis. Els tres premis costaran de diploma acreditatiu i un detall 
per part dels juniors. 
 

Els premis es donaran la mateixa vesprada quan finalitze l’activitat programada. 


