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CONCURS PER A JOVES ARTISTES INTERESSATS EN LA CIÈNCIA I EL MAR

Bases del concurs 
1. Participants 
La participació és individual i està oberta a nens i jo-
ves, estudiants de primària i secundària (fins als 17 
anys), de totes les comunitats autònomes. S’establei-
xen dues categories: 

•	 Categoria	I:	primària	(6-11	anys)
•	 Categoria	II:	secundària	(fins	als	17	anys)

També hi haurà una menció especial al professorat 
de primària i secundària que més fomenti la partici-
pació en el concurs entre l’alumnat. 

2. Temes 
La temàtica del concurs és la ciència i el mar. Els di-
buixos, vídeos i relats han d’estar relacionats amb la 
visió, la percepció o el coneixement que nens i joves 
tenen de la ciència en general, i les ciències marines 
i l’oceanografia en particular. Alguns dels temes pro-
posats són per exemple:

•	 Què	és	la	ciència	per	a	tu?
•	 En	què	ha	millorat	la	ciència	la	teva	vida?
•	 Creus	que	 la	 ciència	pot	 ajudar	a	 con-
servar	els	nostres	mars,	oceans	i	costes?

•	 Com	creus	que	és	un	científic?
•	 De	gran	vull	ser	oceanògraf.
•	 Què	saps	del	mar	Mediterrani?

A la secció “Inspira’t” de www.lamardeciecia.es hi ha 
disponibles materials i recursos multimèdia amb els 
què es poden treballar aquests continguts tant a 
l’aula com a casa.

Presentació
LA MAR DE CIENCIA, és un concurs de dibuix, vídeo i relat que té 
com a temàtica la ciència i el mar. Aquesta iniciativa parteix, d’una 
banda, de la col·laboració entre la Fundació Bancària “la Caixa” i la 
ICTS SOCIB, i, d’una altra, el Consell Superior d’Investigacions Cien-
tífiques (CSIC), dues institucions que impulsen la investigació i el 
desenvolupament de les ciències marines i l’oceanografia, amb un 
compromís clar: apropar la ciència a la societat.
Les dues entitats comparteixen la mateixa reflexió: com més s’inves-
tiguin i es coneguin els mars i els oceans, millor es podrà gestionar la 
vida i els ecosistemes a la Terra, ja que són els encarregats, per exem-
ple, de regular la temperatura global i produir la meitat de l’oxigen 
del nostre planeta, a més de proporcionar matèries primeres i ener-
gia, i també ser l’hàbitat d’infinitat d’espècies. 
LA MAR DE CIÈNCIA s’adreça a estudiants de primària i secundària i 
també a professors de totes les comunitats autònomes. Aquest con-
curs pretén ser una eina de divulgació que permet la reflexió i la 
conscienciació sobre la importància que té l’activitat científica per 
conèixer, gestionar i conservar mars i oceans, així com apropar la 
figura de l’investigador –concretament la professió d’oceanògraf– a 
les aules, fomentant així les vocacions científiques.
Aquesta iniciativa, i d’aquí el mar i el seu valor com a ecosistema, 
suposa una oportunitat per millorar, des de l’aula o en família, la 
comprensió de mars i oceans i propiciar entre els més joves la re-
flexió sobre els reptes científics als quals s’enfronta la societat per 
conservar-los. Es fomenta la creativitat i es potencia l’expressió 
d’idees o coneixements a través del dibuix, el llenguatge audiovi-
sual i la narrativa. 
LA MAR DE CIÈNCIA posa a disposició de professors, alumnes i de 
tota la família materials i recursos educatius que es poden trobar a la 
secció “Inspira’t” de www.lamardeciencia.es
El valor afegit en aquesta iniciativa l’aporta la col·laboració d’entitats 
compromeses amb la gestió, l’educació i la divulgació de la ciència 
com la Fundació Espanyola de la Ciència i la Tecnologia (FECYT); el 
Govern de les Illes Balears a través de la Vicepresidència i Conselleria 
d’Innovació, Recerca i Turisme; el Consell General de Col·legis de 
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències (CDL), i l’Insti-
tut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB).



3. Modalitats i idiomes 

S’estableixen tres modalitats: 

·			Dibuix:	s’han de presentar en format A4 amb tí-
tol i descripció de 50 a 100 paraules.  

· 		Vídeo:	 es presentaran audiovisuals de màxim 1 
minut i mitjà amb títol i descripció de 50 a 100 pa-
raules. El format del vídeo és lliure, podrà consistir 
en la concatenació d’imatges vinculades per un 
guió únic, en una presentació oral, o en un diàleg 
entre dues o tres persones, una animació en 3D, 
animació amb Stop Motion, etc. En el facebook del 
concurs es penjaran alguns exemples i tutorials.

· 		Relat/redacció:	es presentarà una pàgina A4 amb 
font Calibri pt. 11 amb espaiat entre línies 1.15 i 
títol. El format pot ser una redacció, una poesia, 
una entrevista, un relat de ficció, un conte, etc.

El participant podrà presentar un únic treball en la modali-
tat que triï. 
Els videos i els relats es podrán presentar en llengua catala-
na o castellana.
La tècnica de cada modalitat serà lliure. 
El títol i la descripció del treball han d’incloure’s en el for-
mulari electrònic.

4. Calendari
Termini de presentació: Des del 15 de desembre del 2015 
fins al 10 de març del 2016 a les 23.00 hores (hora peninsu-
lar) es podran presentar dibuixos, vídeos i relats a través de 
l’apartat “Participa” de l’espai web del concurs: www.lamar-
deciencia.es.

Selecció de treballs per part del jurat: Des de l’11 de març 
fins al 14 de març el jurat farà una preselecció de 20 treballs 
per categoria i modalitat. 

Votació popular en línia: El 15 de març del 2016 es publi-
caran al web del concurs els treballs seleccionats pel jurat 
(dibuix, vídeo i relat). Els sis guanyadors finals (un per cate-
goria i modalitat) seran seleccionats pel públic, que podrà 
expressar via Facebook les seves preferències fins al 30 de 
març del 2016.

Anunci dels guanyadors:	El 31 de març del 2016 s’anuncia-
ran els guanyadors del concurs.

5. Inscripció i presentació de 
dibuixos, relats i vídeos

La inscripció en el concurs només es podrà dur a terme 
en línia, a través de l’apartat “Participa” de l’espai web del 
concurs:  www.lamardeciencia.es

La participació dels autors menors d’edat, ha de ser gesti-
onada pels pares, tutors legals o bé pels professors. Seran 
els representants dels menors a tots els efectes en el con-
curs LA MAR DE CIÈNCIA i també les persones de contacte 
i referència per a les notificacions i comunicacions per part 
de l’organització.

Un professor, pare o tutor legal podrà registrar i gestionar 
la inscripció il·limitada de participants a través de la seva 
àrea d’usuari durant tot el període d’inscripció.

Per enviar i inscriure menors correctament en el concurs 
és necessari fer els passos següents:

1. Registre.	Per registrar-se, cal accedir a www.lamar-
deciencia.es, a l’apartat “Participa” i adreçar-se a 
l’opció “Registra’t”. Una vegada en aquesta secció, 
s’han d’introduir les dades bàsiques per generar 
una clau d’accés necessària per accedir a l’apartat 
“Presenta els treballs” .

2.  Obtenció	de	la	clau	d’accés	a	l’àrea	d’usuari.	Quan 
s’hagi acabat el registre, el representant rebrà un 
correu electrònic a l’adreça assenyalada, en el qual 
es facilitarà la clau d’accés i un enllaç al qual s’haurà 
d’accedir per activar la seva àrea d’usuari. Un cop 
activada es podran editar totes les dades del for-
mulari electrònic d’inscripció, amb excepció del 
NIF. Per tant, cal assegurar que l’alta correspon a la 
persona que figurarà com a representant dels par-
ticipants menors d’edat que concursen a LA MAR 
DE CIÈNCIA.

3.  Enviament	electrònic	dels	treballs	(dibuix,	vídeo,	
relat).	  Els treballs s’adjunten a través de l’apartat 
“Participa” de www.lamardeciencia.es, secció “Pre-
senta els treballs”. Primer s’ha d’omplir un formulari 
d’inscripció amb les dades personals i de contacte 
tant del representant (pare/mare, tutor/a legal o 
professor/a) com dels participants menors repre-
sentats. Després, i a través de la mateixa aplicació, 
s’enviaran els treballs en els formats indicats: dibuix, 



en format JPG/PNG (tamany màxim 8Mb);  vídeo, 
en format MP4 (màxim 100 Mb), i relat o redacció, 
en format PDF (màxim 8 Mb); incloent a cadascun 
un títol i una descripció de 50 a 100 paraules.  

4.  Autorització	 signada	 pel	 pare,	 mare	 o	 tutor	 le-
gal	del	participant	en	un	adjunt	electrònic. L’au-
torització s’adjuntarà sempre que el representant 
del menor sigui un professor. Si per contra, el re-
presentant és el pare, la mare o un tutor legal, n’hi 
haurà prou amb acceptar l’autorització generada 
automàticament al final del procés d’inscripció. El 
model d’autorització es pot descarregar a l’apartat 
“Bases” de www.lamardeciencia.es

 L’autorització signada pel pare, mare o tutor legal 
fa constar que coneix i aprova les condicions sobre 
la cessió de drets de propietat intel·lectual i imat-
ge, així com la política de privacitat i protecció de 
dades. També declara que el participant és l’autor 
del treball original presentat i que no vulnera els 
drets de tercers. Finalment, i de conformitat amb 
tot el que s’ha exposat anteriorment, accepta les 
bases i atorga la conformitat i el consentiment a 
la participació en LA MAR DE CIÈNCIA: CONCURS 
PER A JOVES ARTISTES INTERESSATS EN LA CIÈN-
CIA I EL MAR.

6. Jurat i votació popular
Cada treball serà valorat per un jurat compost per inves-
tigadors i tècnics de divulgació de l’Obra Social “la Caixa” 
(Àrea de Recerca i Coneixement), de la ICTS SOCIB (Siste-
ma d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears) i 
del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques).

Selecció de treballs:	el jurat seleccionarà 20 treballs per 
categoria i modalitat, entre l’11 i el 15  de març del 2016.

Publicació dels treballs seleccionats (dibuix, vídeo i re-
lat) per votació popular en línia:  els treballs de dibuix, 
vídeo i relat preseleccionats seran publicats al web del con-
curs www.lamardeciencia.es el 15 de març del 2016.

Votació popular en línia: els sis guanyadors finals (un per 
categoria i modalitat) seran seleccionats pel públic, que 
podrà expressar a través del Facebook les seves preferènci-
es a partir del 15 de març i fins al 30 de març del 2016.

Anunci dels guanyadors:  es farà públic el 31 de març del 
2016 a l’espai web www.lamardeciencia.es.

En cas d’empat en la votació popular correspon a l’organit-
zació del concurs dictar el resultat final.

Els premis podran ser declarats deserts.

7. Valoració
Valoració dels treballs.	 El jurat valorarà cadascun dels 
treballs dels alumnes de primària i secundària segons els 
criteris següents:

•	 Originalitat	i	creativitat	

•	 Adequació	a	la	temàtica	del	concurs

•	 Capacitat	d’expressió	tenint	en	compte	el	mitjà	
utilitzat

Menció especial al professorat per la seva tasca de 
foment de la participació entre l’alumnat. El jurat, en 
aquest cas, valorarà el nombre i la puntuació mitjana dels 
treballs representats pel mateix professor.

8. Premis 
Els sis guanyadors del concurs, un per categoria i modali-
tat, i el professor guardonat amb la menció especial seran 
premiats amb un viatge de dos dies de durada a les illes 
Balears. A més de conèixer Mallorca, podrà participar en 
una campanya oceanogràfica a bord del catamarà ocea-
nogràfic de la ICTS SOCIB, visitar el Parc Natural de l’Arxi-
pèlag de Cabrera i conèixer els laboratoris i les instal·laci-
ons de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, 
CSIC-UIB). El premi inclou també el viatge i l’allotjament 
de dos acompanyants, un d’ells major d’edat. 

El viatge es realitzarà entre el 14 i el 17 de juliol de 2016.

L’organització del concurs es posarà en contacte amb els 
guanyadors per informar, gestionar i lliurar els premis i es 
reserva el dret d’organitzar un acte públic de lliurament 
de premis en alguna de les seus de les entitats organit-
zadores.

9. Autoria 
Els pares o tutors legals garanteixen que els dibuixos, víde-
os i relats presentats a LA MAR DE CIÈNCIA són originals, 
que són els titulars legítims de tots els drets inherents i 
que els treballs no vulneren els drets de tercers. La Fun-



dació Bancària “la Caixa”, la ICTS SOCIB i el CSIC no es fan 
responsables dels perjudicis que pogués implicar l’incom-
pliment de la garantia anterior, i pot exercir les accions le-
gals oportunes amb vista a reparar els danys i perjudicis 
ocasionats.

10. Drets de propietat intel·lectual i 
imatge  

Drets de propietat intel·lectual sobre els treballs pre-
miats de dibuix, vídeo i relat. De conformitat amb el que 
preveu la Llei de propietat intel·lectual, els pares o els tu-
tors legals dels autors dels treballs de dibuix, vídeo i relat 
premiats, sense perjudici dels drets morals que els corres-
ponen, cedeixen a la Fundació Bancària “la Caixa”, la ICTS 
SOCIB i al CSIC, amb caràcter exclusiu en l’àmbit mundial, 
els drets d’explotació. Aquests drets comprenen l’ús dels 
dibuixos, vídeos i relats premiats sense finalitats lucratives. 
La Fundació Bancària “la Caixa“, la ICTS SOCIB i el CSIC, lliu-
rement i sense contraprestació econòmica, poden proce-
dir a la seva reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació en qualsevol mitjà, format o suport —cone-
guts o no en l’actualitat. 

Drets de propietat intel·lectual sobre els treballs no 
premiats de dibuix, vídeo o relat.  La Fundació Bancària 
“la Caixa”, la ICTS SOCIB i el CSIC podran utilitzar, sempre es-
mentant la seva autoria i sense cap contraprestació econò-
mica, els treballs de dibuix, vídeo i relat presentats a www.
lamardeciencia.es, per a l’exhibició o utilització en altres 
webs, repositoris digitals, exposicions, materials divulga-
tius i promoció del mateix concurs en edicions posteriors, 
incloent, a més, altres activitats pròpies de les entitats or-
ganitzadores dutes a terme en compliment dels objectius 
generals d’educació, divulgació i promoció de l’activitat 
científica.

L’ús públic per a tercers de les imatges participants a LA 
MAR DE CIÈNCIA, excepte les premiades, s’exerceix a través 
de la llicència Creative Commons 2.5. Espanya, sempre que:

•	Es	tracti	d’un	ús	no	comercial

•	Hi	hagi	un	reconeixement	explícit	del	nom	de	l’autor	
i del certamen.

Els dibuixos, vídeos i relats participants al certamen LA 
MAR DE CIÈNCIA podran ser exhibits a través de la CIENCI-
ATK del CSIC (www.cienciatk.csic.es), el Servei d’Informació 
i Notícies Científiques (SINC) de la FECYT (www.agencia-
sinc.es) i també a través de la plataforma web de Medcli-
nic: El Mediterrani a un clic (Obra Social “la Caixa” - SOCIB) 
(www.medclic.es).

Les obres produïdes amb els dibuixos, vídeos i relats de LA 
MAR DE CIÈNCIA només podran distribuir-se sota els ter-
mes d’una llicència idèntica a aquesta.

Els pares o tutors dels autors de les obres seleccionades 
que no han obtingut cap premi podran sol·licitar a l’orga-
nització del concurs que s’emeti un certificat que acrediti 
que el treball (dibuix, vídeo o relat) ha estat seleccionat 
com a finalista.

Drets d’imatge. L’organització de LA MAR DE CIÈNCIA es 
reserva el dret a organitzar diferents actes públics relaci-
onats amb el lliurament de premis, comunicació i difusió 
del concurs. En aquest cas, el pare, mare o tutor legal del 
participant autoritza els organitzadors que puguin utilit-
zar indistintament totes les imatges, o parts d’aquestes, 
en què aparegui per la seva inclusió en notes de premsa, 
exposicions itinerants i promoció del mateix certamen. En 
cap cas aquestes imatges seran utilitzades amb finalitats 
comercials.

Tot això amb l’única excepció i limitació de les utilitzacions 
o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor en 
els termes que preveu la Llei orgànica 1/85, del 5 de maig, 
de protecció civil al dret a l’honor, la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge.

Les entitats convocants s’eximeixen de qualsevol respon-
sabilitat a què pogués donar lloc l’incompliment per ter-
cers de les condicions d’ús de la llicència referenciada, així 
com l’ús indegut i il·lícit per tercers dels treballs exhibits.



11. Política de privacitat i protecció 
de dades (per a pares, tutors i 
professors)

D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 
15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les dades facilitades durant el registre i 
la inscripció al concurs seran incloses en un fitxer del qual 
és titular el Consorci per al Disseny, Construcció, Equipa-
ment i Explotació del Sistema d’Observació Costaner de 
les Illes Balears (des d’ara SOCIB), que té la finalitat de ges-
tionar activitats relacionades amb la promoció, difusió i 
divulgació de les ciències marines i l’oceanografia, tenint 
com a únics destinataris els membres encarregats de l’or-
ganització d’aquestes activitats. 

Totes les dades contingudes al formulari han de ser em-
plenats de manera obligatòria. En cas de no fer-se així, la 
inscripció serà desestimada i les dades esborrades de ma-
nera immediata. Omplir el formulari electrònic implica la 
inscripció en el concurs i l’acceptació de les bases.

En enviar els treballs (dibuix, vídeo o relat) les dades, els 
treballs i la documentació adjunta (autorització de pare, 
mare o tutor legal) seran tractades en compliment de les 

finalitats detallades en les bases del concurs amb les me-
sures de seguretat necessàries per garantir la confidenci-
alitat i la integritat de la informació segons la Llei de pro-
tecció de dades.

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició davant el la ICTS SOCIB per via postal a l’adreça 
següent: La Mar de Ciència ICTS SOCIB - Sistema d’Obser-
vació i Predicció Costaner de les Illes Balears. Parc Bit, Edi-
fici Nord, Bloc A, 2a p. pta. 3, Palma (Mallorca), o enviant 
un correu electrònic a concurso@lamardeciencia.es

D’acord amb el que estableix el reglament de desenvo-
lupament de la Llei orgànica 15/1999, aprovat per Reial 
decret 1720/2007, del 21 de desembre, i essent els parti-
cipants menors d’edat, l’autorització per participar en el 
concurs ha de ser atorgada pels pares o tutors. En aquest 
cas, el tractament de les dades ha de ser expressament 
autoritzat per aquests últims i, per aquest motiu, se sol-
liciten determinades dades tant del pare, mare o tutor 
legal, com del professor que actua en representació del 
menor. En cas necessari, aquestes dades poden ser verifi-
cades per l’organització.

CONCURS LA MAR DE CIÈNCIA. AUTORITZACIÓ PER AL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL  

Jo,         amb DNI

autoritzo el meu fill / la meva filla          a participar en LA MAR 
DE CIÈNCIA. CONCURS PER A JOVES ARTISTES INTERESSATS EN LA CIÈNCIA I EL MAR, organitzat per la Fundació Bancària “la Caixa”, la 
ICTS SOCIB i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Amb la signatura d’aquesta autorització accepto expressament 
en la seva totalitat les bases del concurs, la política de protecció de dades i la cessió de drets de propietat intel·lectual i imatge, i de-
claro que el participant és l’autor del treball original presentat amb el títol 

i que aquest no vulnera els drets de tercers.

Edat i curs del participant:        Número de telèfon: 

 Lloc    ,dia   de                     de 201   Firma:


