BASES DEL CONCURS
“Mobile Learning Awards 2019
Modalitat: Projectes de transformació digital de centre”
1. OBJECTIU
L’objectiu del concurs “Mobile Learning Awards 2019” en la modalitat de “Projectes de
transformació digital de centre” (en endavant el Concurs), és donar a conèixer i compartir
projectes de transformació digital de centres educatius de Catalunya. Cal que siguin projectes
que s’estiguin aplicant al centre educatiu o bé que s’hagin aplicat recentment.
El projecte pot fer incidència a una o més de les següents àrees del marc de transformació
digital:
● Lideratge i governança
● Ensenyament i aprenentatges
● Desenvolupament professional
● Avaluació
● Continguts i currículums
● Col·laboració i treball en xarxa

2. MARC DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL
En el següent enllaç es presenta una proposta de marc de transformació digital i que pot servir
de referència de l’abast de dimensions en que poden aplicar els projectes.

3. PARTICIPANTS
La convocatòria està oberta a dues categories de participants:
● Centres educatiusde Catalunya.
● Associacions de Mares i Pares o Associacions de famílies d’Alumnes (en endavant,
AMPA/AFA)de centres educatius de Catalunya.
Els centres educatius de Catalunya que poden participar són els que imparteixen els
ensenyaments següents:
● educació infantil
● educació primària
● educació secundària obligatòria
● batxillerat
● formació professional
● ensenyament d’idiomes
● ensenyaments artístics
● ensenyaments esportius
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● educació d’adults
Cada centre educatiu i cada AMPA/AFA podrà presentar un únic projecte en cada categoria.
Per exemple, un centre educatiu podrà presentar un (1) projecte en la categoria de centre
educatiu i un (1) projecte en la categoria d’AMPA/AFA.

4. CALENDARI
4.1 Període d’inscripció i lliurament de projectes
El període d’inscripció i presentació d’experiències projectes s’inicia el 26 d’octubre de 2018 i
finalitza l’11 de febrer de 2019 a les 14:00 hores.
4.2 Comunicació dels projectes guanyadors
La notificació dels projectes guanyadors serà comunicada abans del 18 de febrer de 2019 als
centres i AMPA/AFAs corresponents.
4.3 Exposició dels projectes guanyadors i lliurament de premis
L’exposició dels projectes guanyadors en cada categoria i el lliurament de premis es realitzarà
dins 
l’esdeveniment de “Changing Education Together” de mSchools que es durà a terme el 28
de febrer de 2019 en el marc del GSMA Mobile World Congress.

5. CONTINGUT DEL PROJECTE A PRESENTAR
La presentació del projecte haurà d’integrar:
-

Títol del projecte

-

Identificació del centre i/o AMPA/AFA i context del centre

-

Descripció del projecte

-

Persones responsables i implicades

-

A qui es dirigeix

-

A quines àrees clau del marc de transformació digital llistats al punt 1 aplica

-

Origen / diagnosi

-

Objectius

-

Recursos (especificant els recursos digitals), actius educatius, col·laboracions

-

Accions i fases

-

Data d’inici i calendari d’execució

-

Indicadors d’avaluació i d’impacte
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6. INSCRIPCIÓ I LLIURAMENT DEL PROJECTE
La inscripció per participar al Concurs serà formalitzada per:
● la direcció i una persona de l’equip impulsor del projecte, en la categoria de centre
educatiu,
● el representant de l’AMPA o AFA, en la categoria d’AMPA/AFA,
mitjançant el formulari d’inscripció que s’habilitarà en el moment que s’obri el període
d’inscripció.
En l’apartat corresponent del formulari s’indicarà l’enllaç a la carpeta Drive d’accés públic que
contindrà l’arxiu de publicació del projecte. Aquest arxiu ha de ser realitzat amb el programa
de 
Presentacions de Google Drive i s’haurà de limitar a un màxim de 15 diapositives. Es podran
incloure enllaços externs a materials didàctics i audiovisuals generats per la implementació de
l’experiència o per a mostrar-la.
El nom de la carpeta ha de fer referència al centre de la forma següent:
Nomdelcentre/AMPAdelcentre_Nomprojecte. Exemple:
·

Escola Eixample_Projecte X

·

Ampa Escola Eixample_ProjecteX

Els projectes presentats han de ser inèdits.
En el següent enllaçes poden consultar una mostra de projectes premiats en l’edició 2018.

7
.

CRITERIS DE VALORACIÓ I SELECCIÓ DELS FINALISTES I GUANYADORS
7.1 Jurat i selecció dels projectes finalistes
Es constituirà un jurat de la final (en endavant, el Jurat) que iniciarà el procés de valoració dels
projectes presentats un cop esgotat el termini de lliurament indicat a l’apartat 4.1. No es
valoraran modificacions ni materials lliurats amb posterioritat al termini establert.
El Jurat valorarà tots els projectes presentats i en seleccionarà:
● tres (3) guanyadors en la categoria de centre educatiu, en ordenació de 1r, 2n i 3r.
● un (1) guanyador en la categoria d’AMPA/AFA
Les decisions del Jurat seran inapel·lables.
La notificació als centres i AMPA/AFA guanyadors es realitzarà abans del 18 de febrer de 2019
per part del Departament d’Ensenyament. Així mateix, la relació de projectes finalistes de
centres educatius i guanyadora d’AMPA/AFA serà anunciada a la Xarxa Telemàtica Educativa de
Catalunya (XTEC)i a la pàgina de mSchools.
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7.2 Criteris de valoració
Els criteris de valoració per a la selecció dels projectes guanyadors per part del Jurat en
ambdues categories són:
● la coherència pedagògica, tecnològica i organitzativa,
● la contribució a la millora de la qualitat educativa del centre,
● el foment d’un ús integrador dels recursos digitals,
● la promoció del desenvolupament d’una cultura digital col·laborativa,
● el foment de la competència digital dels usuaris del centre, i
● les evidències aportades de la implementació del projecte
El Jurat establirà l’ordre guanyador tenint en compte els criteris anteriors.

8. ACTE DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES GUANYADORS I LLIURAMENT DE
PREMIS
De forma personal el director i el representat de l’equip impulsor dels projectes guanyadors en
la categoria de centres educatius i el responsable del projecte guanyador en la categoria
d’AMPA/AFA, rebran una invitació per a assistir i presentar els projectes dins l’esdeveniment
de “Changing Education Together” de mSchools que es durà a terme el 28 de febrer de 2019 en
el marc del GSMA Mobile World Congress. Amb la invitació rebran les instruccions detallades
per a realitzar aquesta presentació davant del públic present a l’acte.
En aquest acte es durà a terme el lliurament dels premis als guanyadors en cada categoria.
La 
no participació el 28 de febrer en el “Changing Education Together” comporta la renúncia a
la designació com a guanyador.

9. PREMIS
El premi per a cadascun dels guanyadors en la categoria de centre educatiu serà un curs per
al/la Director/a i una persona de l’equip impulsor del projecte del centre i, impartit per
l’European Schoolnet a Brussel·les. Els premiats tindran cobert els vols, hotels, àpats i el cost
del curs.
El curs està enfocat en la innovació i la transformació digital dels centres oferint una visió
teòrica i aplicació pràctica, així com el compartir amb equips directius de centres docents
d’àmbit europeu. Les dates i el detall del programa del curs serà anunciat més endavant.
El premi per a l’AMPA/AFA guanyadora, serà un val per a la compra de material per a activitats
de tecnologia per al seu centre educatiu per valor de 2.000 €. La compra d’aquest material es
realitzarà a l’establiment acordat per l’Organitzador que serà comunicat en el lliurament del
premi.
Addicionalment es podran repartir altres premis per part dels patrocinadors de mSchools.
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CONDICIONS GENERALS
El programa mSchools és una iniciativa impulsada per Mobile World Capital Barcelona 
en
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA, amb
l’objectiu d’ajudar a alumnes i docents a integrar les tecnologies mòbils a l’aula, el qual permet
obrir noves vies d’ensenyament i aprenentatge que milloren el rendiment i l’ocupabilitat.
Organització i entitats col·laboradores
GSMA, amb domicili a Roc Boronat 117, 3ª planta, 08018 Barcelona, a través del programa
“mSchools”, és l’entitat convocant del Concurs (en endavant, GSMA).
En la convocatòria, organització i gestió del Concurs, GSMA compta amb la col·laboració del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i de la Fundació Barcelona Mobile
World Capital Foundation (en endavant, referides conjuntament com les entitats
col·laboradores).
Publicació dels resultats
La llista de guanyadors podrà ser publicada als portals corporatius i canals digitals de GSMA així
com als portals educatius del Departament d’Ensenyament.
El Jurat
El Jurat referit en l’apartat 7 serà designat per GSMA i per les entitats col·laboradores i estarà
format per professionals del món de les tecnologies i de l’educació.
El Jurat seleccionarà els finalistes i guanyadors valorant els criteris i processos esmentats a
l’apartat 7.
ElJurat
podràdeclarardesertalgunpremii/oproposaralgunamencióespecial. La seva decisió
serà inapel·lable.
Promoció
En el marc de la promoció i la comunicació, els participants autoritzen, a títol gratuït, a GSMA i
a les entitats col·laboradores a publicar el nom, cognoms i la fotografia institucional dels
guanyadors, així com els materials dels projectes seleccionats en tots els suports i en tots els
canals (premsa, televisió, Internet) tant en l’àmbit nacional com internacional.
Difusió
GSMA i les entitats col·laboradores queden autoritzades pels participants, a títol gratuït, a
poder difondre la selecció de finalistes i de guanyadors, l’atorgament dels premis als projectes,
juntament amb la identitat i imatge, als portals corporatius i canals digitals de GSMA i de les
entitats col·laboradores.
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Tot participant declara ser propietari del conjunt de drets de reproducció, representació i
difusió de l’experiència i/o garanteix haver obtingut les autoritzacions necessàries per a la
difusió que estableixen aquestes bases. GSMA recorda als participants que la utilització d’obres
musicals preexistents, si són susceptibles de drets, requereix l’autorització dels qui en són
propietaris o bé emprar una font de creació pròpia, o sota una llicència Creative Commons que
permeti aquest ús.
Tot participant eximeix de responsabilitat a GSMA i a les entitats col·laboradores de tota
reclamació que pogués sorgir dels projectes presentats, i es farà responsable de totes les
reclamacions que poguessin ser formulades.
Reserva de modificació o anul·lació
GSMA es reserva el dret de prorrogar, modificar o anul·lar el Concurs, o part dels seus apartats,
categories o modalitats, si les circumstàncies ho exigeixen o en cas de força major.
Alguns aspectes addicionals que s’afegissin a aquestes bases poden ser publicats durant el
termini del Concurs i seran considerats com a annex al present document.
Protecció de dades
Totes les dades personals obtingudes a partir d’iniciatives realitzades dins el programa
mSchools són gestionades per GSMA. Els participants poden consultar la política de privacitat
de dades de mSchools en aquest enllaç:
http://mschools.mobileworldcapital.com/ca/politica-de-confidencialitat/
Autorització per a l’ús de la imatge
Els participants donen el seu consentiment per tal que GSMA i les entitats col·laboradores
puguin exercir els següents drets respecte la seva imatge:
● 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 (ex. nom, veu, “àlies”, cara, etc.), fent ús de
qualsevol tècnica o suport d’enregistrament que permeti que la representació sigui
visible o susceptible d’ésser reconeguda.
● 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,
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 de comunicació.
● El 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.
Addicionalment, el docent participant haurà 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 com
6

estableixen totes les lleis i normes aplicables, així com per presentar els projectes en aquest
Concurs en nom dels alumnes.
Els docents participants es faran dipositaris de les autoritzacions signades en la durada i temps
requerits per les lleis i regulacions aplicables.
Propietat intel·lectual de les produccions
Qualsevol dret de propietat intel·lectual relacionat amb els projectes presentats seguirà sent
de propietat dels seus creadors o de tercers, en cas que s’utilitzi la propietat intel·lectual de
terceres parts. GSMA i les entitats col·laboradores fan renúncia expressa a qualsevol dret o
responsabilitat en relació amb o derivada de les presentacions i projectes.
Responsabilitat
GSMA 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 projectes guardonats.
GSMA i les entitats col·laboradores no es fan responsables de les disfuncions que puguin tenir
els projectes, 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.
GSMA i les entitats col·laboradores no es fan responsables de continguts que atemptin contra
els drets de tercers, d’acord a l’establert en les lleis i normatives vigents, incloent però no
limitat al 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, GSMA i/o els
participants retiraran el contingut objecte de la disputa.
Acceptació de les Bases
El fet de participar en aquest Concurs implica el coneixement i l’acceptació per part del
participant 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 ser seleccionat com a finalista,
guanyador o rebre una menció, ni a rebre cap dels premis establerts en aquestes bases.
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