BASES
DELCONCURS“MobileLearningAwards2018”
Modalitat:Millorsexperiènciesipropostesd’aulaambtecnologiesdigitals

Article
1.
Objectiu
L’objectiu del concurs “Mobile Learning Awards 2018” (en endavant, el Concurs) en la
modalitat 
“Millors experiències i propostes d’aula amb tecnologies digitals” 
és
donar a conèixer les millors experiències i propostes d’aula desenvolupades pels
docents i estudiants universitaris, i que tinguin com a objectiu l’ús innovador de les
tecnologiesdigitals.

Article
2.
OrganitzacióiEntitatscol·laboradores
La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, amb domicili a Roc Boronat
117, 3a planta, 08018 Barcelona, a través del programa mSchools, és l’entitat
convocantdelConcurs.D’araendavant,seràanomenadal’Organitzador.
En la convocatòria, organització i gestió del Concurs, l’Organitzador compta amb la
col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de
GSMA
Ltd.(enendavant,referidesconjuntamentcomlesentitatscol·laboradores).

Article
3.
Participació
3.1.
Categoriesicondicionsdeparticipació
S’estableixenduescategoriesdeparticipantsalConcurs:

3.1.1
. 
Docents amb experiències i propostes d’aula que imparteixen els
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ensenyamentssegüents:
•
Educacióinfantil
•
Educacióprimària
•
Educaciósecundàriaobligatòria
•
Batxillerat
•
Formacióprofessional
•
Ensenyamentd’idiomes
•
Ensenyamentsartístics
•
Ensenyamentsesportius
•
Educaciód’adults

3.1.2. Estudiants de Grau d’Educació Infantil, del Grau de Primària i de Màster de
Formació de Professorat de Secundària de les universitats de Catalunya que hagin
dissenyat
proposteseducatives.
Per
participarenelConcurscalestardonatd’altaalaplataformamSchoolsToolbox:
http://toolbox.mobileworldcapital.com/
Les experiències o propostes hauran d’estar publicades a la plataforma mSchools
Toolbox.

Article
4.
Períoded’inscripció
El període de lliurament de les experiències i propostes s’inicia el 12 de desembre de
2017
i
finalitzal’11defebrerde2018ales12:00hores.

2

Article
5.
Formularid’Inscripció
La inscripció per participar al Concurs serà formalitzada pel docent o estudiant
mitjançant el formulari de participació enllaçat al web de la Xarxa Telemàtica Educativa
de Catalunya - XTEC i a la plataforma mSchools Toolbox. Aquest enllaç es publicarà
en
el
momentenquès’obrielperíoded’inscripcióiespottrobaralawebdelaXTEC
.
Els participants inclouran en el formulari de participació l’enllaç a l’experiència o
proposta
publicada.

Article
6.
Publicaciód’experiènciesipropostes
El període de publicació de les experiències i propostes al Concurs coincideix amb el
període
d’inscripcióifinalitzarà,pertant,l’11defebrerde2018ales12:00hores.

Article
7.
Condicionsdepresentaciódelesexperiènciesipropostes
●

Les experiències i propostes presentades a Concurs han de mostrar un ús
innovadordelestecnologiesdigitalsambfinalitatsdidàctiques.

●

Les experiències i propostes han de complir els requeriments formals de mSchools
Toolbox,iquesóndetallatsalaplataforma.

●

Les
experiènciesiproposteshandeserinèdites.

●

Les experiències i propostes presentades a Concurs hauran d’haver estat
introduïdesamSchoolsToolboxdurantelcurs2017-2018.

●

Les experiències i propostes presentades hauran de respectar la legislació i
reglamentació aplicables (normativa sobre drets d’imatge, propietat intel·lectual,
etc.). La participació en el concurs comporta la declaració per tot participant de ser
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propietari del conjunt de drets d’explotació dels materials (comunicació pública,
reproducció, distribució i transformació) i la garantia d’haver obtingut les
autoritzacions necessàries per a la difusió dels continguts que estableixen en
aquestesbases.
●

La utilització d’obres musicals, sons, imatges o clips de vídeo preexistents en els
continguts de l’experiència o proposta, si són susceptibles de drets d’autor,
requereixen l’autorització dels qui en són propietaris, o bé emprar una font de
creaciópròpiaosotaunallicènciaCreativeCommonsquepermetiaquestús.

●

Tot

docent

o

estudiant

participant

eximeix l’Organitzador i les entitats

col·laboradores de la responsabilitat derivada de la difusió de les obres musicals,
sons,
imatgesoclipsdevídeo
inclososenlesexperiènciesipropostes.

Article
8.
Selecciódefinalistesiguanyadors
Es constituirà un jurat de la final (en endavant, el Jurat) que iniciarà el procés de
valoració de les experiències i propostes presentades un cop esgotat el termini de
lliurament indicat a l’article 6. No es valoraran modificacions ni materials lliurats amb
posterioritatal’expressattermini.
El Jurat valorarà totes les experiències presentades pels docents i en seleccionarà tres
(3)
finalistes.
El Jurat valorarà les propostes presentades pels estudiants i en seleccionarà una (1)
guanyadoraalamillorproposta.
D'entre totes les experiències presentades, el Jurat podrà seleccionar una (1)
guanyadoradelamencióal'experiènciamésinclusiva.

Els criteris de selecció de les experiències i propostes finalistes es relacionen a l’Article
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d’aquestesbases.
De forma personal, els autors seleccionats com a finalistes en la categoria de docents,
l’autor seleccionat com a guanyador en la categoria d’estudiant, i l’autor seleccionat
com a guanyador a la menció per l’experiència més inclusiva rebran la corresponent
notificació, per tal que puguin preparar la seva participació en l’acta de lliurament de
premis. A més, la relació d’experiències i propostes finalistes i guanyadora serà
anunciada a la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) i a les pàgines de
mSchools
.

Article
9.
Juraticriterisdeselecció
El Jurat, referit en l’article 8, serà designat per l’Organitzador i per les entitats
col·laboradores i estarà format per professionals del món les tecnologies digitals i de
l’educació.
El Jurat escollirà les experiències i propostes finalistes valorant el grau de creativitat,
de desenvolupament competencial, d'ús coherent de les tecnologies digitals i d'inclusió
educativa. Seguint els mateixos criteris, el Jurat seleccionarà la proposta guanyadora
dins
la
modalitatd'estudiants.
D’entre les experiències finalistes a la modalitat de docents, el Jurat n’establirà l’ordre
guanyadorvalorantelgraud’innovacióidemajorimpacteal’aula.
El Jurat podrà tenir en compte la fase d’implementació de les experiències com a criteri
addicionalperseleccionarelsfinalistesielguanyador.
Les
decisionsdelJuratseraninapel·lables.

Article
10.
Actedelliuramentdepremis
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De forma personal, els docents seleccionats com a finalistes, l’estudiant guanyador i el
docent guanyador de la menció, rebran una invitació per a participar en l’esdeveniment
de mSchools Changing Education Together que es durà a terme l’1 de març de 2018
en el marc del GSMA Mobile World Congress. L’Organitzador podrà demanar que
durant aquest acte els autors de les experiències finalistes i de la proposta guanyadora
de la menció en realitzin una presentació en el marc d’aquest esdeveniment, davant
del
públic
presental’acte.
En aquest acte es comunicarà l’ordre guanyador de les tres (3) experiències finalistes i
es
durà
a
termeellliuramentdelspremisalsfinalistesiguanyadors.
La 
no participació l’1 de març en el Changing Education Together comporta la renuncia
a
la
designaciócomafinalistesoguanyadors.

Article
11.
Premis
El premi per a cadascun dels docents guanyadors i per a l’estudiant guanyador del
concurs “Mobile Learning Awards 2018” en la modalitat de “Millors experiències i
propostes d’aula amb tecnologies digital”, serà un curs impartit per l’European
Schoolnet a Brussel·les. Els premiats tindran cobert els vols, hotels, àpats i el cost del
curs.
El curs està dirigit a docents interessats en un ensenyament innovador i motivador per
als seus alumnes, explorant un ampli ventall de recursos tecnològics aplicables a
l’aula, així com el poder aprendre i compartir amb docents d’altres centres d’àmbit
europeu.
Lesdatesieldetalldelprogramadelcursseràanunciatmésendavant.

Addicionalmentespodranrepartiraltrespremisperpartdelspatrocinadorsde
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mSchools.

Article
12.
Promoció
En el marc de la promoció i la comunicació, els Participants autoritzen, a títol gratuït,
l’Organitzador i a les entitats col·laboradores a publicar el nom, cognoms i la fotografia
institucional dels finalistes i guanyadors, així com els materials dels projectes
seleccionats en tots els suports i en tots els canals (premsa, televisió, Internet), tant en
l’àmbit
nacionalcominternacional.

Article
13.
Difusió
Els projectes seleccionats es podran consultar al portal corresponent de la Xarxa
TelemàticaEducativadeCatalunya(XTEC)ialespàginesdemSchools.
L’Organitzador i les entitats col·laboradores queden autoritzats pels participants, a títol
gratuït, a poder difondre la selecció de guanyadors i l’atorgament dels premis,
juntament amb la identitat i imatge dels alumnes, docents i dels centres, als portals
corporatius
del’Organitzadorilesentitatscol·laboradores,ienelsseuscanalsdigitals.

Article
14.
Reservademodificacióoanul·lació
L’Organitzador es reserva el dret de prorrogar, modificar o anul·lar el concurs, o part
dels seus articles, modalitats o categories, si les circumstàncies ho exigeixen o en cas
de
força
major.
Alguns aspectes addicionals que s’afegissin a aquestes bases poden ser publicats
durant
la
duradadelconcursiseranconsideratscomaannexalpresentdocument.
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Article
15.
Protecciódedades
En compliment del que preveu l'art.5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre
de protecció de dades de caràcter personal, els participants són coneixedors de que
les dades personals que proporcionen s'incorporaran i es tractaran segons s’indica a
continuació:
FundacióBarcelonaMobileWorldCapitalFoundation
Fitxer:
Contactes
Responsabledelfitxer:Direcció
demSchools
Finalitat:
difusiód’experièncieseducatives.
Exercici
dedretsARCO(accés,rectificació,cancel·lacióioposició):e-maila
mschools@mobileworldcapital.com,

dirigit

a

la

Coordinadora

del

Programa

mSchools.

Article
16.
Autoritzacióperal’ús
delaimatge
Els participants donen el seu consentiment per tal que l’Organitzador i les entitats
col·laboradorespuguinexercirelssegüentsdretsrespectelasevaimatge:
El dret de reproducció, total o parcial, de forma directa o per compte de tercers, de la
seva imatge, entesa com la representació gràfica de la figura humana o de qualsevol
dels elements que composen la personalitat (nom, veu, “àlies”, cara, etc.), fent ús de
qualsevol tècnica o suport d’enregistrament que permeti que la representació sigui
visible
o
susceptibled’ésserreconeguda.

El dret de comunicació pública, total o parcial, de la seva imatge, inclosos la
representació escènica, l’execució pública, la projecció, l’exposició o exhibició pública,
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la transmissió i retransmissió per radiodifusió, satèl·lit, cable o procediment anàleg, la
posada a disposició interactiva (Internet), portals corporatius, intranets o qualsevol altra
modalitat
decomunicació.
l dret de transformació, que inclou el dret de traducció, adaptació i subtitulat de tot o
part de les declaracions dels participants, cas de ser reproduïdes i comunicades
públicament.
En tot allò relacionat amb el tractament de les dades a què es refereix aquesta clàusula
caldrà
restaraallòprevistalaclàusulaanterior.
Addicionalment, els centres hauran de comptar amb l’autorització de les famílies i/o
tutors per a la utilització de la imatge dels alumnes menors d’edat en aquest concurs,
tal i com marca la normativa vigent, així com per presentar els projectes en aquest
Concurs
ennomdelsalumnes.
El centre participant es farà dipositari de les autoritzacions signades en la durada i
temps
establert.

Article
17.
Propietatintel·lectual
delesproduccions
Qualsevol dret de propietat intel·lectual relacionat amb els projectes presentats i les
aplicacions seguirà sent de propietat dels seus creadors. L’Organitzador i les entitats
col·laboradores fan renúncia expressa a qualsevol dret o responsabilitat en relació amb
o
derivadadelespresentacionsiaplicacions.

Article
18.
Responsabilitat
L’Organitzador i les entitats col·laboradores no assumeixen cap tipus de responsabilitat
en cas de reclamació per disconformitat amb les decisions del jurat i la selecció de
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projectes
guardonats.
L’Organitzador i les entitats col·laboradores no es fan responsables de les disfuncions
que puguin tenir els materials, o els serveis de proveïdors externs, ni de les incidències
tècniques o materials que puguin trobar-se els participants a l’hora de publicar els seus
treballs.
L’Organitzador i les entitats col·laboradores en cap cas podran ser considerats
responsables de continguts que atemptin contra els drets de tercers, d’acord com
estableix el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós
de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions
legals vigents sobre la matèria. En cas de reclamació judicial sobre aquest tipus de
continguts,l’Organitzadori/oelparticipantretiraranelcontingutobjectedeladisputa.

Article
19.
AcceptaciódelesBases
El fet de participar en aquest concurs implica el coneixement i acceptació de les
presents bases en la seva integritat. Qualsevol incompliment donarà lloc a la
desqualificació del participant i, per tant, a que aquest no pugui rebre cap dels premis
establerts
alesbases.
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