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MOBILE HISTORY MAP  

 

Bases del concurs 

 

Article 1. Objectiu 

El concurs Mobile History Map té lloc en el marc dels Mobile Learning Awards 2015. La finalitat del concurs                   

és fomentar la georeferenciació d’elements patrimonials emblemàtics de Catalunya per part dels centres             

docents, mitjançant les tecnologies digitals i el programari específic d’aquest projecte. 

 

Article 2. Organització 

La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, a través del programa mSchools, és l’entitat              

convocant del concurs creació de punt en el Mobile History Map dels Mobile Learning Awards 2015. D’ara                 

endavant, la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation serà anomenada l’Organitzador. 

 

L’Organitzador compta amb la participació de dues entitats col·laboradores: GSMA Ltd (en endavant,             

GSMA) i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (en endavant, el Departament). La               

col·laboració de les dues entitats (en endavant referides conjuntament com les entitats col·laboradores)             

serà la prevista en aquestes bases.  

 

Article 3. Participació 

 

3.1. Inscripció 

Per participar en el concurs cal emplenar les dades del formulari de participació publicat per               

l’Organitzador i enllaçat a la presentació dels Mobile Learning Awards 2015, al lloc web: 

http://www.xtec.cat/web/centres/alscentres/premis/mla2015 

En el cas que un centre participi amb més d’un grup d’alumnes, haurà de fer tantes inscripcions 

com grups participants, diferenciant cadascun d’ells amb una denominació pròpia del grup i 

identificant les aportacions amb la seva corresponent “ID”.  

El període d’inscripció al concurs i de lliurament de les propostes s’inicia el 10 de novembre de                 

2014 i finalitza el 13 de febrer de 2015 a les 12:00 hores.  

La direcció del centre haurà de formalitzar la participació través del formulari publicat per              

l’Organitzador així com posar a disposició de l’Organitzador els consentiments previstos a l’Annex             

1. 
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3.2. Participants 

La convocatòria està oberta als centres docents de Catalunya que imparteixen els ensenyaments             

següents: 

● Educació primària 

● Educació secundària obligatòria 

 

Els centres participants es comprometen a respectar la legislació i reglamentació aplicables a la              

proposta presentada (Drets d’imatge, Llei de Propietat Intel·lectual, etc.) L’Organitzador declina tota            

responsabilitat en cas de no respectar aquest marc legal. 

 

3.3. Característiques de les propostes 

Els centres docents donaran a conèixer la seves propostes concretades en un mínim de 3               

aportacions enriquides per grup participant a un punt o a diferents punts georeferenciats a              

l’aplicació Mobile History Map (App MHM), amb un mínim de 3 idiomes dels previstos per l’app                

MHM, amb el material multimèdia (imatges, video i audio), i desenvolupat per un equip format per                

un 1 docent i el seu grup d’alumnes. Les aportacions enriquides estaran elaborades seguint les               

recomanacions previstes en els fulls d’estil que es troben al blog del Mobile History Map               

(http://blocs.xtec.cat/mhmap). 

 

3.4. Presentació de les propostes 

Els participants hauran de publicar les seves propostes al projecte anomenat “Concurs Mobile             

Learning Awards” de la plataforma Mobile History Map. Hi haurà de constar el nom del centre                

docent com a titular de l’aportació.  

 

3.5. Condicions de presentació de les propostes 

Les aportacions presentades al concurs hauran de complir les següents condicions: 
 
Condicions de l’aportació enriquida de l’element: 

 
● Geolocalització de l’element 
● Nom 
● Descripció 
● Datació 
● Categorització (capa i categoria) 
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● Imatge 
● Enllaç URL 
● Àudio  
● Vídeo 
● Galeria d’imatges 
● Crear o ampliar la URL de referència (blog, pàgines web, Wikipèdia, etc.) 

 
Altres: 

● Les propostes que no s’ajustin a la temàtica de la convocatòria i a les condicions de                

presentació seran rebutjades. 

● Les propostes 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 centre participant de ser propietari del conjunt de drets d’explotació de les              

propostes (comunicació pública, reproducció, distribució i transformació) i la garantia          

d’haver obtingut les autoritzacions necessàries per a la difusió de les propostes que             

estableixen aquestes bases. L’Organitzador recorda que la utilització d’obres musicals,          

sons, imatges o clips de vídeo preexistents en elements concrets de la proposta, si són               

susceptibles de drets, requereixen 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 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               

inclosos en les propostes.  

● El blog del projecte Mobile History Map (http://blocs.xtec.cat/mhmap) conté documentació          

sobre els fulls d’estil de cada format de presentació de la informació. 

 

3.6. Selecció de propostes guanyadores 

D’entre les propostes presentades, el jurat triarà les guanyadores per a cada categoria de              

participació. 

S’estableixen dues categories de participació: 

● Educació primària 

● Educació secundària obligatòria 

Hi haurà un primer, segon i tercer premi a l’aportació més completa, creativa i amb capacitat de ser                  

exportada al projecte MHM, per a cadascuna de les dues categories de participació.  

Els criteris de selecció de les propostes guanyadores es relacionen en l’Article 4 d’aquestes bases. 

La relació de propostes guanyadores s’anunciarà a la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya             

(XTEC). 
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3.7. Premis 

Els premis del concurs els entregarà l’entitat col·laboradora GSMA. 

 

Els premis seran dotacions per als centres docents guanyadors de cada categoria.  

 

La relació de premis per a cadascuna de les dues categories és la següent: 

 

Educació primària: 

 

● 1r premi: Una motxilla, un trofeu, un diploma i una aula robòtica Lego WeDo Scratch per                

24 alumnes. 

● 2n premi: Una motxilla, un trofeu, un diploma i una aula robòtica Lego WeDo Scratch per                

12 alumnes. 

● 3r premi: Una motxilla, un trofeu, un diploma i un pack d’iniciació a la robòtica Lego                

WeDo. 

 

Educació secundària obligatòria: 

● 1r premi: Una motxilla, un trofeu, un diploma i una impressora 3D gran. 

● 2n premi: Una motxilla, un trofeu, un diploma i un pack d’iniciació a la robòtica Lego                

WeDo i una impressora 3D petita.  

● 3r premi:  Una motxilla, un trofeu, un diploma i una impressora 3D petita.  

 

L’Organitzador i l’entitat col·laboradora GSMA es reserven el dret de canviar aquests premis per              

altres de similars. 

 

El llistat de guanyadors serà facilitat per l’Organitzador i les entitats col·laboradores del concurs,              

que informaran els guanyadors i els comunicaran les instruccions que han de seguir per tal               

d’assistir a l’acte de lliurament de premis, mitjançant un correu electrònic a l’adreça indicada en el                

formulari de participació.  

 

3.8. Acte de lliurament de premis 

Els premis del concurs seran lliurats el 26 de febrer de 2015, durant la cerimònia de lliurament de                  

premis del certamen Mobile Learning Awards 2015 que se celebrarà a Barcelona. 
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Article 4. El Jurat 

El jurat estarà format per professionals del món de l’ensenyament i les tecnologies mòbils.  

El jurat escollirà les propostes guanyadores valorant la creativitat i la realització tècnica de les aportacions.  

Les decisions del jurat seran inapel·lables. 

 

Article 5. Promoció 

En el marc de la promoció i la comunicació del Mobile World Congress 2015, així com de les següents                   

edicions, els centres participants, a títol gratuït, autoritzen l’Organitzador i les entitats col·laboradores a              

publicar el nom dels centres participants que resultin guanyadors i, si s’escau, el nom i cognom de les                  

persones que formin part dels equips dels centres participants guanyadors, la fotografia institucional dels              

guanyadors, la publicació de les experiències en tots els suports i en canals de difusió (premsa, televisió,                 

internet, etc.), tant en l’àmbit nacional com internacional.  

 

Article 6. La difusió de les aportacions 

L’Organitzador i les entitats col·laboradores queden autoritzats per una durada de cinc (5) anys a difondre                

les propostes guanyadores i els seus materials en els seus llocs web, per televisió o per via d’explotació                  

videogràfica, sense contrapartida, i es comprometen a no cedir en exclusiva els drets de representació dels                

treballs durant el període estipulat per llei.  

Els centres participants autoritzen l’Organitzador i les entitats col·laboradores, igualment, a fer públic el              

nom dels centres participants i, si s’escau, els noms i cognoms dels membres que conformen els seus                 

equips. 

La difusió prevista en aquest article, segons les condicions descrites, té per objectiu posar en valor les                 

creacions escolars i l’ús educatiu i funcional dels dispositius mòbils. 

 

Article 7. Reserva de modificació o anul·lació 

L’Organitzador es reserva el dret de prorrogar, modificar o anul·lar el concurs, o part de les seves modalitats                  

o categories, si les circumstàncies ho exigeixen o en cas de força major. 

Qualsevol aspecte que s’afegeixi addicionalment a aquestes bases podrà ser publicat durant la durada del               

concurs i serà considerat com un annex integrant del present document. 

 

Article 8. Protecció de dades 

Les dades personals (noms i cognoms dels membres que formen part dels equips dels centres participants)                

s’inclouran en un fitxer automatitzat de dades i serà tractat per l’Organitzador. Les dades recollides en                

l’esmentat fitxer s’utilitzaran per l’Organitzador per a gestionar el concurs, els drets i obligacions que se’n                
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deriven i per a tasques promocionals i/o publicitàries durant un període de cinc (5) anys des de la data de                    

l’enviament dels treballs.  

 

Aquestes dades podran ser cedides a les entitats col·laboradores amb la finalitat de poder mostrar els                

treballs relatius a l’ús educatiu de dispositius mòbils en els centres docents de Catalunya i per a la resta de                    

finalitats previstes en les presents bases.  

 

De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de                  

Caràcter Personal, de 13 de desembre (LOPD), en qualsevol moment els centres participants, les              

persones, professors, o representants legals dels alumnes menors d’edat de 14 anys o altres que formin                

part dels equips dels centres participants, podran accedir a l’esmentat fitxer amb la finalitat d’exercir els                

seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte les seves dades personals. Aquests drets              

es podran exercir mitjançant comunicació escrita a l’Organitzador, a lopd@mobileworldcapital.com o al seu             

domicili al carrer Roc Boronat 117, 3PL, 08018 Barcelona. 

 

Article 9. Cessió de drets i autorització de la utilització de la imatge 

Els centres participants hauran de comptar amb l’autorització expressa i escrita de totes les persones que                

apareixen en els treballs i, més especialment, amb l’autorització dels pares i representants legals dels               

alumnes menors d’edat de 14 anys que formin part dels equips presentats pel centre per a la utilització de                   

la seva imatge per a les finalitats previstes en aquestes bases en general, per part de l’Organitzador i de les                    

entitats col·laboradores. 

 

En concret, atès que els treballs guanyadors es poden utilitzar i difondre en qualsevol medi o publicació, les                  

imatges de persones i, en especial, de menors d’edat pertanyents als centres participants, i tenint en                

compte el dret a la pròpia imatge regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del                     

dret al honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, els centres participants tindran l’obligació                   

davant l’Organitzador d’haver sol·licitat i obtingut el consentiment exprés i escrit de les persones que s’hi                

inclouen, i en especial als pares o legals representants dels alumnes menors d’edat.  

 

Serà un requisit indispensable per a la participació en el concurs que el centres que hi participin aportin el                   

consentiment exprés i escrit al tractament i cessió de dades i drets d’imatge dels participants degudament                

completat segons el model que s’adjunta com a Annex 1 a aquestes bases.  

 

Article 10. Propietat intel·lectual 
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Els centres participants, amb la presentació del formulari de participació, reconeixen i accepten que la seva                

participació en el concurs implica que els treballs entregats i el seu contingut poden en particular ésser                 

divulgats gratuïtament per l’Organitzador i les entitats col·laboradores durant els cinc (5) anys següents als               

seu enviament, i en el marc de les activitats de l’Organitzador o de les entitats col·laboradores, en qualsevol                  

mitjà o suport, sigui en paper, electrònic o digital.  

 

Per tant, amb la seva participació en el concurs, el centres participants atorguen gratuïtament a               

l’Organitzador i a les entitats col·laboradores el permís exclusiu per utilitzar en tot el món la seva                 

contribució i contingut durant els cinc (5) anys següents a l’enviament inicial dels treballs.  

 

L’anterior comporta que es cedeixen els drets d’explotació dels treballs (comunicació pública, reproducció,             

distribució i transformació) i, més en concret:  

● El dret a emmagatzemar el treball i el seu contingut en els propis servidors; 

● El dret a comunicar públicament el treball i el seu contingut en qualsevol mitjà;  

● El dret a mostrar, a tot o part del públic, tot o part del contingut, agregat o no a altres elements, en                      

qualsevol nota o article de premsa, documents publicitaris, tríptics, pòsters o altres campanyes de              

difusió. 

● El dret a transformar el treball per a utilitzar-lo en qualsevol mitjà o suport.  

 

Els centres participants identificats en cada cas com autors del treball enviat son els únics responsables                

del contingut del mateix, així com d’assegurar-se que el material remès compleix amb la normativa que en                 

cada cas pugui ésser d’aplicació. 

 

Els centres participants garanteixen a l’Organitzador i a les entitats col·laboradores l’ús pacífic dels seus               

drets sobre el treball entregat i el seu contingut, i respondran enfront les reclamacions o accions exercides                 

per l’ús dels mateixos.  

 

Els centres participants accepten que, amb la seva participació en aquest concurs, cedeixen a favor de                

l’Organitzador i les entitats col•laboradores tots drets d’imatge i difusió dels treballs presentats. 

 

Article 11. Responsabilitat 

L’Organitzador i les entitats col·laboradores: 

● No tenen ni assumiran cap responsabilitat en cas de reclamació dels participants per             

disconformitat amb el resultat del concurs. 
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● 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 les experiències. 

● Declinen tota responsabilitat en cas que els centres participants no respectin el marc legal              

aplicable a la presentació de les seves propostes (normativa sobre drets d’imatge, propietat             

intel·lectual, etc.). 

● En cap cas podran ser considerats responsables de continguts que atemptin contra els drets de               

tercers. En cas de reclamació d’un tercer, es reserven el dret de retirar els documents i enllaços                 

del concurs del lloc on estiguin publicats. Els participants es comprometen a la retirada en els                

mateixos termes. 

 

Article 12. Acceptació de les Bases 

El fet de participar en aquest concurs implica el coneixement i acceptació de les bases, i de la seva                   

naturalesa de reglament, en la seva integritat. Qualsevol incompliment donarà lloc a la desqualificació del               

centre participant i, per tant, a que aquest no pugui rebre cap dels premis establerts a les bases. 
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ANNEX 1 

 

Autorització cessió gratuïta dades i drets d’imatge de participants  

 

En/Na __________________________________amb DNI número _____________ (còpia del qual s’adjunta         

a aquesta autorització) com a professor/alumne/representant legal de l’alumne menor d’edat           

____________________________ del centre d’ensenyament ___________________________ participant en       

el concurs MOBILE HISTORY MAP 2015 que organitza la Fundació Barcelona Mobile World Capital              

Foundation com a part del certamen MOBILE LEARNING AWARDS 2015, 

 

Expressament AUTORITZO  

 

A la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, i a les entitats col·laboradores GSMA Ltd. i                

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a  

− La utilització i difusió de les dades personals i la imatge de les persones integrants de l’equip autor                  

de la proposta presentada i/o dels treball finalista o guanyador de l’esmentat concurs tenint en               

compte (i) el dret a la pròpia imatge regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre                   

protecció civil del dret al honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge i (ii) l’article 13                     

del Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre per el qual s’aprova el Reglament que desenvolupa                

la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal.  

− Durant un període de cinc (5) anys 

− Podent-se difondre les imatges en qualsevol mitjà (TV, premsa, Internet, mitjans externs, material             

promocional, publicitat, xarxes socials, etc.).  

− Podent-se efectuar la distribució únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre             

l’activitat relacionada amb el referit concurs o certamen. 

− Atorgant l’autorització de manera completament gratuïta, i amb el compromís de no reclamar cap              

compensació, pagament, i/o indemnització a canvi de la utilització de les dades o la imatge de la                 

persona sota-signant o a qui represento.  

 

______ de _____________de 20___  

 

[Signatura del professor/alumne/representant legal de l’alumne] 

*La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation és l’entitat encarregada de l’organització del concurs i del certamen. Per                  

aquest motiu les dades i els drets d’imatge s’administren des d’aquesta entitat i per això posem en el vostre coneixement que per                      

exercir els drets de consulta, accés, rectif icació, cancel·lació i oposició podeu adreçar-vos per escrit a               

lopd@mobilew orldcapital.com o a les nostres oficines del carrer Roc Boronat 117, 3pl, 08018 Barcelona.  
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