BASES DEL CONCURS “mSchools Student Awards - Scratch Challenge
2017-2018”
Article
1.
Objectiu
L’objectiu del concurs “mSchools Student Awards - Scratch Challenge 2017-2018”
(en endavant, el Concurs) és fomentar a docents i alumnes en l’aprenentatge de la
programació com a eina d’integració de les tecnologies a l’aula, mitjançant el
desenvolupament de projectes a través del llenguatge Scratch, i premiar-ne les
propostes
mésreeixides.
Els centres participants han de presentar un projecte desenvolupat amb Scratch que
ha de basar-se en el repte plantejat per a aquesta edició que és “De grans serem ...” i
que
s’especificaenl’article4.4.d’aquestesbases.
Article
2.
Organització
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.
Article
3.
Entitatscol·laboradores
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,referides
conjuntamentcomlesentitatscol·laboradores).
Article
4.
Participació
4.1.
Participants
La convocatòria està oberta als docents i alumnes de Cicle Mig i Superior de Primària
(3r, 4t, 5è i 6è) i de 1r i 2n d’ESO dels centres educatius de Catalunya, que hagin
implementatelsmaterialsmodularsdeScratchChallengedemaneraparcialototal.
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Els alumnes han d’estar organitzats en grups d’un mínim de dos (2) i un màxim de
quatre (4) components. En cas de grups de més alumnes, cal tenir en compte que els
premis referenciats a l’apartat 4.10. sempre són en referència a un grup de quatre (4)
alumnes.
La presentació de projectes a la convocatòria l’hauran de fer els docents en nom de
llurs alumnes. No obstant l’anterior, els drets derivats de la presentació dels projectes
seran de titularitat dels alumnes en el nom dels quals el centre corresponent hagi
presentat
elprojecte.
Els docents seran responsables de donar a conèixer i explicar les instruccions i
condicions
delaconvocatòriaalsalumnes.
Dins de cada categoria els centres podran presentar, com a màxim, un nombre total de
projectes que no superi la xifra resultant de multiplicar per dos (2) cada nivell que
tinguin desenvolupant la proposta de Scratch. Per exemple, si tenen alumnes de tres
nivells
desenvolupantlaproposta,podranpresentarfinsasisprojectesentotal.
Els docents es comprometen a respectar la legislació i reglamentació aplicables als
projectes
presentats(Dretsd’imatge,LleidePropietatIntel·lectual,etc.).
L’Organitzador i les entitats col·laboradores declinen tota responsabilitat en cas que els
centres no respectin aquest marc legal i/o les condicions previstes en aquestes bases,
l’acceptació de les quals s’entendrà acceptada pels centres des del moment en què
cursin
inscripcionsalConcurs.
4.2.
Períoded’inscripció
La inscripció al Concurs s’inicia el 16 d’abril de 2018 a les 12:00 hores i finalitza el 13
de
maig
de
2018ales12:00hores.
4.3.
Formulari
La inscripció al Concurs es formalitzarà mitjançant el formulari de participació enllaçat
al lloc web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya - XTEC, que es publicarà
en
el
momentenques’obrielperíoded’inscripció.
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Els participants indicaran en el formulari d’inscripció l’enllaç a la carpeta Drive
d’accés públic per tal que el jurat pugui valorar-lo, amb el contingut del fitxer del
projecte
segonsespecificatenl’article4.5.
Cada projecte que presenti un docent haurà de realitzar-se amb una inscripció
independent.
4.4.
Categoriesdeconcursants
S’estableixen dues (2) categories de participació al concurs, corresponents als nivells
educatius:
● CategoriadeCicleMigiSuperiordePrimària(3r,4t,5èi6è)
● Categoriad’ESO(1ri2n)
4.5.
Característiquesdelsprojectes
Els docents i alumnes participants han de presentar un projecte desenvolupat amb
Scratch que ha de basar-se en el repte d’aquesta convocatòria que és “De grans
serem
...
”.
Aquesta
ideageneralpottenirdiferentsinterpretacions,perexemple:
● Un
jocdereptescentratenunaprofessióenconcret.
● Una
històriaonestriiunaprofessióiesdesenvolupisegonslatriafeta.
● Un
jocdepreguntesirespostesalvoltantdelesdiferentsprofessions.
● Un
jocderelacionsentreprofessionsipersonatgesconeguts
● ...
4.6.
Condicionsdeparticipaciói
depresentaciódelsprojectes
Els
centresparticipantshandetenirencomptelesnormessegüents:
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●

El projecte pot ser qualsevol tipus de proposta, tenint en compte el repte
proposat i que estigui feta íntegra i exclusivament amb Scratch, sense cap
hardwareafegit(LegoWedo,Makey-makey…).

●

El projecte pot estar fet amb les versions 1.4 o 2.0 de l’Scratch. En qualsevol
cas caldrà enviar el fitxer .sb o .sb2 del projecte participant que estarà guardat a
una carpeta de Drive d’accés públic per tal que el jurat pugui valorar-lo. Caldrà
indicar en el formulari l’adreça d’aquesta carpeta i assegurar-se que el permís
d’accésésobert.

●

El nom del fitxer i de la carpeta han de fer referència al centre de la forma
següent: Nomdelcentre_Númeroequip. Exemple: Escola Eixample_Equip1 (en
casdepresentarnomésunequips’indicaràEquip1).

●

El projecte ha d’estar fet íntegrament pels participants sense intervenció directa
del
docent.

●

Dins de cada categoria els centres podran presentar, com a màxim, un nombre
total de projectes que no superi la xifra resultant de multiplicar per dos (2) cada
nivell que tinguin desenvolupant la proposta de Scratch. Per exemple, si tenen
alumnes de tres nivells desenvolupant la proposta, podran presentar fins a sis
projectesentotal.

●

Cadaprojectehauràdepresentar-seenunainscripcióindependent.

●

Presentar el Certificat de la direcció del conforme el centre està realitzant algun
dels mòduls de Scratch. El model de certificació es pot consultar al següent
enllaç. Aquest certificat caldrà enviar-lo per correu electrònic a l’adreça:
mschools@xtec.catindicantal’assumpte:CertificatScratchielnomdelcentre.

La informació dels projectes haurà de respectar la legislació i reglamentació aplicables
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, propietat intel·lectual i ús
d’imatge. 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 projectes (comunicació pública,
reproducció, distribució i transformació) i la garantia d’haver obtingut les autoritzacions
necessàriesperaladifusiódedelsprojectesqueestableixenaquestesbases.
L’Organitzador recorda que la utilització d’obres musicals, sons, imatges o clips de
vídeo preexistents en elements concrets dels projectes, si són susceptibles de drets,
requereixen l’autorització dels qui en són propietaris, o bé emprar una font de creació
pròpia
o
sotaunallicènciaCreative
Commonsquepermetiaquestús.
Tot centre participant eximeix l’Organitzador i les entitats col·laboradores de la
responsabilitat derivada de la difusió de les obres musicals, sons, imatges o clips de
vídeo
inclososenlespropostes.
Els projectes que no s’ajustin a la temàtica de la convocatòria i a les condicions de
presentació, o bé, no respectin els drets d’imatge, de sons i la propietat intel·lectual, no
podran
participarenelconcurs.
4.7.
Lliuramentdelsprojectes
El període de lliurament dels projectes coincideix amb el període d’inscripció i
finalitzarà,pertant,el13demaigde2018ales12hores.
El lliurament s’haurà de fer mitjançant la inclusió dels fitxers i de l’enllaç a la carpeta
Drive
d’accéspúblicqueindical’article4.6.
4.8.
Fase
selectiva:Procésdetriadeprojectesfinalistes
Es constituirà un jurat de la final (en endavant, el Jurat) que iniciarà el procés de
valoració dels projectes un cop esgotat el termini de lliurament indicat a l’article 4.7. No
es
valoraranmodificacionsnimaterialslliuratsambposterioritatal’expressattermini.
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El Jurat valorarà tots els projectes lliurats en cada categoria, i en seleccionarà uns
finalistes. La quantitat de finalistes a seleccionar d’entre els projectes lliurats en cada
categoria
seràpublicadaenunAnnexaaquestesbases.
Els
criteris
devaloracióperalaselecciódelsfinalistesseranelssegüents:
Excel·lent

Bé

Correcte

Millorable

Estètica
del
projecte

Elselements
gràficssón
adequatsi
s’utilitzenperfer
connexions
visualsque
contribueixenala
comprensiódela
narració.
Lesdiferènciesde
mida,tipografiai
colors’utilitzende
formacoherent.

Elselements
gràficsnosempre
sónelsmés
adequatside
vegadesno
facilitenla
comprensiódela
narració.
Hihaalguna
variacióentre
mides,tipografies
icolorsqueno
acabadeser
coherent.

Elselements
gràficsnoajuden
aestablirles
relacionsvisuals
perseguirla
narració.
Lesvariacions
tipogràfiquesi
entremidesi
colorsde
vegadesfanque
esperdiqualitat
enlavisibilitato
lallegibilitat.

Elselements
gràficssónpoc
adequatsi
dificultenla
comprensióde
la
narració.
Elscolorssón
moltcridaners
o
s’abusadeles
variacions
tipogràfiques,
el
quedificultao
impossibilitala
visibilitatola
llegibilitat.

Facilitat
d’ús

Lanavegabilitat
sempreestà
perfectament
resolta.Nohiha
cappuntonhi
puguihaveralgun
dubtedequècal
fer.

Malgratla
navegabilitatestà
moltbenresolta,
devegadeshiha
algunmomenton
noestàclarque
hadeferl’usuari.

Lanavegabilitat
estàforçaben
resolta.Totiaixí
hihamolts
momentson
l’usuaridubtade
quinéselseu
paperenla
narració.

Lanavegabilitat
ésmolt
millorable.Hi
ha
moltspuntson
l’usuarinopot
continuarla
lògicadela
narració.

Claredat
de
la
història

Elprojecteestà
relacionatambles
professions.
Lligal’argumentari

Elprojecteestà
relacionatambles
professions.
Lliga

Elprojectenomés
utilitzalatemàtica
deles
professionsde

Elprojecteno
estàrelacionat
amblatemàtica
deles
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ielsdiferents
conceptesamb
precisió.

l’argumentariiels
diferents
conceptes,peròli
mancaprecisió.

formapoc
concreta.
Ometconceptes
quepodenser
importantsper
lligartot
l’argumentaride
lanarració.

professions.
Faunúslimitat
delsconceptes
perentendre
l’argumentari
de
lanarraciói
confianomés
en
elsentitcomú
de
l’usuari.

Claredat
del
codi
emprat

Elprojectefa
evidentuna
excel·lent
comprensiódels
blocsi
procedimentsde
l’Scratch.
Lesseqüències
deprogramació
sónlògiquesi
estanben
organitzades.
Utilitzadeforma
correctales
estructures
condicionali
iterativa.

Elprojectemostra
unacorrecta
comprensiódel
funcionamentdels
blocsdel’Scratch,
sensearribara
utilitzar
procediments.
Lesseqüències
deprogramació
sónforçalògiques
iestanforçaben
organitzades
Utilitzaforçabé
lesestructures
condicionali
iterativa.

Elprojecte
mostranomés
certacomprensió
del’organització
delsbloquesde
l’Scratchidecom
estanrelacionats.
Lesseqüències
deprogramació
estanpoc
organitzatsi
tenenunalògica
discutible.
Utilitzadeforma
deficientles
estructures
condicionali
iterativa.

Elprojectefa
evidentpoca
comprensiódels
blocsde
l’Scratchideles
sevesrelacions.
Lesseqüències
deprogramació
notenencap
tipus
d’organització
lògica.
Utilitzadeforma
erròniales
estructures
condicionali
iterativa.

Valor
social
del
projecte

Elprojecte
contempladesde
bonprincipi,i
duranttotala
narració,un
vessantsociali
d’igualtatde
gèneretotalment
integratenelfilde

Elprojectedóna
visibilitattotsovint
adiferents
aspectessocials
od’igualtatde
gènere
relacionatsambla
narració.

Elprojectefa,
durantla
narració,alguna
referència
ocasionalaalgun
aspected’abast
socialod’igualtat
degènere.

Elprojecteno
fa
encapmoment,
capreferència
a
capaspecte
d’abastsocial
ni
d’igualtatde
gènere.
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lahistòria.

Interacció
entre
usuarii
programa

Elprojecte
contemplaque
l’usuaripot
prendredecisions
moltsovintdins
del’accióper
arribarals
objectius
plantejats

Elprojecte
contemplaque
l’usuaripot
prendredecisions
enpocsmoments
dinsdel’accióper
arribarals
objectius
plantejats

Elprojecte
contemplaque
l’usuarinomés
potprendre
decisionsen
comptades
ocasions,elcamí
éspràcticament
únic.

Elprojecteno
contemplaque
l’usuaripugui
prendre
decisionsdins
de
l’acció,hiha
un
camíúnic

El Departament d’Ensenyament comunicarà la decisió adoptada sobre la tria de
projectes finalistes als centres corresponents. Els centres finalistes rebran la
notificació, juntament amb les instruccions que hauran de seguir per tal d’assistir a la
jornada de desenvolupament de la fase final, mitjançant un correu electrònic enviat a
l’adreça
indicadaenelformularid’inscripció,afiiefectequeespuguinpreparar.
La data de notificació als centres finalistes serà publicada serà publicada en un Annex
a
aquestes
bases.
4.9.
Fase
Final
Els equips finalistes seran convocats a la jornada dels “mSchool Student Awards” per a
participar en la fase final del repte i al lliurament de premis del Concurs. La seu i la data
exacta
s’anunciaràambantelacióal’esdeveniment.
En aquesta jornada els equips finalistes de cada categoria hauran de resoldre un nou
repte que se’ls plantejarà aquell mateix dia de la jornada i l’hauran de desenvolupar en
una zona específica per a aquesta finalitat. Les condicions per a resoldre el nou repte
seran:
● El
tempsperaresoldreelrepteseràaproximadamentde2hores.
● El repte, les instruccions i els criteris de valoració seran comunicats als equips
finalisteselmateixdiadela
jornada,abansdecomençareldesenvolupament.
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● Un cop conegudes les instruccions del repte a resoldre i els criteris de valoració,
els alumnes de cada equip finalista podran realitzar una reunió d’estratègia amb
el
seudocentacompanyant
sensel’ordinadoraldavant.
4.9.1
Procésdeselecciódelprojectesguanyadors:
Per a la tria dels guanyadors, el Jurat valorarà els programes desenvolupats per cada
categoria de concursants a la fase final, segons els criteris de valoració que els hauran
estat
exposatselmateixdiadelajornada.
Fruit d’aquesta valoració el Jurat escollirà uns guanyadors per a cada categoria. El
nombre
de
guanyadorspercategoriaseràpublicatenunAnnexaaquestesbases.
4.10.
Premis
Els
premisalsguanyadorss’anunciaranprèviamentalajornada.
Addicionalment es podran repartir altres premis per part dels patrocinadors de
mSchools.
4.11.
Actedelliuramentdepremis
Els premis del concurs seran lliurats en el marc del certamen dels “mSchools Student
Awards”.
Laseuidatas’anunciaràambantelacióal’esdeveniment.
Article
5.
Publicaciódelsresultats
La llista de guanyadors serà publicada als portals corporatius i canals digitals de
l’OrganitzadorialsportalseducatiusdelDepartamentd’Ensenyament.
Article
6.
ElJurat
El Jurat referit en els articles 4.8 i 4.9.1 serà designat per l’Organitzador i per les
entitats col·laboradores i estarà format per professionals del món de les tecnologies
mòbils,
del’ensenyament,eldissenydigitalidelaprogramació.
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El Jurat seleccionarà els finalistes i guanyadors valorant els criteris i processos
esmentats
alsapartats4.8i4.9.1,respectivament.
La
seva
decisióseràinapel·lable.
Article
7.
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 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.
Article
8.
Difusió
L’Organitzador 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 dels alumnes, dels docents i
dels centres, als portals corporatius de l’Organitzador i les entitats col·laboradores, i en
els
seus
canalsdigitals.
Tot participant declara ser propietari del conjunt de drets de reproducció, representació
i difusió del seu projecte i/o garanteix haver obtingut les autoritzacions necessàries per
a la difusió que estableixen aquestes bases. L’Organitzador recorda que la utilització
d’obres musicals preexistents en un vídeo, si són susceptibles de drets, requereix
l’autorització dels qui en són propietaris o bé emprar una font de creació pròpia, o sota
una
llicènciaCreativeCommonsquepermetiaquestús.
Tot participant eximeix de responsabilitat a l’Organitzador i a les entitats
col·laboradores de tota acció relativa a la vídeo difusió, i serà responsable de totes les
reclamacionsquepoguessinserformuladesperaquestmotiu.
Article
9.
Reservademodificacióoanul·lació
L’Organitzador es reserva el dret de prorrogar, modificar o anul·lar el Concurs, o part
dels seus articles, categories o modalitats, si les circumstàncies ho exigeixen o en cas
de
força
major.
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Alguns aspectes addicionals que s’afegissin a aquestes bases poden ser publicats
durant
la
duradadelConcursiseranconsideratscomaannexalpresentdocument.
Article
10.
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:
Fundació
BarcelonaMobileWorldCapitalFoundation
Fitxer:
ComunitatmSchools
Responsable delfitxer:.DirecciódemSchools
Finalitat:
difusiód’experièncieseducatives.
Exercici de drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició): e-mail a
mschools@mobileworldcapital.com,dirigita laCoordinaciódelProgramamSchools.
Article
11.
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,
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.
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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.
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 com marca la normativa vigent, així com per presentar els projectes en aquesta
convocatòriaennomdelsalumnes.
El centre participant es farà dipositari de les autoritzacions signades en la durada i
temps
establert.
Article
12.
Propietatintel·lectual
delesproduccions
Qualsevol dret de propietat intel·lectual relacionat amb els projectes presentats i les
aplicacions seguirà sent de propietat dels inventors. L’Organitzador i les entitats
col·laboradores fan renúncia expressa a qualsevol dret o responsabilitat en relació amb
o
derivadadelespresentacionsiaplicacions.
Article
13.
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
projectes
guardonats.
L’Organitzador i les entitats col·laboradores no es fan responsables de les disfuncions
que puguin tenir les aplicacions, o els serveis de proveïdors externs, ni de les
incidències tècniques o materials que puguin trobar-se els participants a l’hora de
publicar
elsseustreballs.
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
marca la Llei de Propietat Intel·lectual 23/2006. En cas de reclamació judicial sobre
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aquest tipus de continguts, l’Organitzador i/o el participant retiraran el contingut objecte
de
la
disputa.
Article
14.
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 ser seleccionat com a
finalista,
guanyadororebreunamenció,orebrecapdelspremisestablertsalesbases.
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