ANNEXa les bases del concurs
“mSchools Student Awards - Mobile History Map 2017-2018”
L’objecte d’aquest document és especificar modificacions i aspectes pendents de
detallar en les bases de l’esmentat concurs.

Data i lloc
La jornada mSchools Student Awards 2018 se celebrarà el dissabte 9 de juny de
2018 de 9:00 h. a 14:30 h., al centre d’activitats de La Farga de l’Hospitalet, Carrer
de Barcelona 2, de l’Hospitalet de Llobregat.

Nombre de projectes finalistes i notificació
(Esmena als punt 4.8 de les bases)
La quantitat de finalistes a seleccionar d’entre els projectes lliurats en cada categoria
serà de:
- Sis (6) finalistes per a primària
- Sis (6) finalistes per a secundària
- Un (1) finalista per a servei educatiu
El 
23 de maig de 2018, els equips finalistes rebran la notificació, juntament amb les
instruccions detallades que hauran de seguir per tal d’assistir a la jornada dels Student
Awards 2018, mitjançant un correu electrònic enviat a l’adreça indicada en el formulari
d’inscripció.

Procés de selecció dels projectes finalistes i guanyadors
(Esmena al punt 4.9 de les bases)
Es constituirà un jurat (en endavant, el Jurat) que iniciarà el procés de valoració dels
projectes lliurats de les tres categories de participació un cop esgotat el termini de
lliurament indicat a l’article 4.6. de les bases.
El Jurat valorarà, d’acord als criteris de selecció indicats al punt 4.9. de les bases en
seleccionarà els projectes finalistes.
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Els equips finalistes optaran a:
● Guanyadors dels millors projectes:
En aquesta jornada hi haurà una zona d’exposició on cada equip finalista disposarà
d’un espai propi per a mostrar i presentar el seu projecte.
Un Jurat visitarà la zona d’exposició dels equips finalistes, els quals faran les
explicacions pertinents a les qüestions que se’ls demanin.
En aquesta zona d’exposició els equips finalistes hauran de presentar un pòster, i
exposar oralment (amb els recursos que considerin adients) al Jurat i públic participant
el seu projecte.
Fruit d’aquestes visites a la zona d’exposició, el Jurat triarà uns guanyadors per a cada
categoria.
El nombre total de guanyadors dins la categoria de primària serà de tres (3), en
ordenació de 1r, 2n, 3r.
El nombre total de guanyadors dins la categoria de secundària serà de tres (3), en
ordenació de 1r, 2n, 3r.
El nombre total de guanyadors dins la categoria de serveis educatius serà d’un (1).
Els criteris de valoració a tenir en compte per part del Jurat en aquesta fase del procés
de tria dels guanyadors seran:
-

Creativitat en el format, recursos emprats i estructura de l’exposició oral del
projecte per part de tots o alguns dels membres de cada equip finalista.
Creativitat i coherència del missatge del pòster amb la descripció i finalitat del
projecte

● Guanyador del Vot del Públic:
El públic assistent a la jornada podrà votar d’entre tots els equips finalistes de les tres
categories que presenten a la zona d’exposició.
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Fruit d’aquestes votacions realitzades pel públic, en resultarà escollit un (1) projecte, el
que major nombre de vots hagi obtingut. Aquest serà el guanyador del vot del
públic
.
La comunicació dels guanyadors i repartiment de cadascuna de les categories de
premis als equips guanyadors tindrà lloc durant la jornada dels Student Awards,
d’exposició i lliurament de premis del Concurs.

Premis
Els premis als guanyadors en cadascuna de les quatre categories, consistirà en 
una
càmera 360º i un lot de 5 ulleres de realitat virtual per a l’escola de cada equip
guanyador
.
Addicionalment es podran repartir altres premis per part dels patrocinadors de
mSchools.
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