
PODEN PARTICIPAR ALUMNES DE BATXILLERAT?
No. Únicament poden participar alumnes de primària i secundària.

ES POT PARTICIPAR EN GRUP?
No, no es pot participar en grup. En aquesta primera edició, únicament es podrà concursar de forma in-
dividual. El motiu és que pretenem que tots els guanyadors participin en una campanya oceanogràfica 
acompanyats dels seus pares i també del professor que aconsegueixi el guardó especial al foment de la 
participació. En aquesta campanya també volem que compartiu l’experiència amb investigadors i tripu-
lació, i el buc oceanogràfic en el qual realitzarem la campanya té una capacitat limitada.

DE QUINS TEMES HAN DE TRACTAR ELS DIBUIXOS, VÍDEOS I RELATS?
La clau és la creativitat, l’important és que ens expliquis perquè són tan importants els oceans, i com 
la ciència i la tecnologia marina contribueixen al seu estudi i conservació. Poden ser històries de fic-
ció sobre animals marins en perill d’extinció, relats en els quals intervinguin episodis de contaminació, 
perillosos abocaments, bucs oceanogràfics, aventures d’oceanògraf, etc. També poden ser reflexions o 
històries reals relacionades amb les teves platges i costes. Ens interessa que reflexions de forma creativa, 
i que el resultat sigui una creació original i diferent. 

UN PARTICIPANT POT PRESENTAR MÉS D’UN TREBALL?
No, no es pot presentar més d’un treball. Els participants han d’escollir entre realitzar un dibuix, un vídeo, 
o bé escriure un relat/redacció.

ELS TREBALLS HAN DE SEGUIR UNES TÈCNIQUES O FORMATS DETERMINATS? 
La tècnica i format dels dibuixos serà lliure. Els relats poden correspondre a qualsevol estil narratiu (en-
trevista, guió de teatre, conte, etc.) En el cas dels vídeos, no hi ha pautes d’edició determinades. 

ON HA D’APARÈIXER EL TÍTOL I LA DESCRIPCIÓ DEL TREBALL
El títol i la descripció, s’ha d’incloure a l’apartat corresponent del formulari electrònic. 

QUI POT REPRESENTAR ALS PARTICIPANTS?
En ser els participants d’aquest concurs menors d’edat, els seus representants han de ser pares o pro-
fessors. 

A QUANTS ALUMNES POT REPRESENTAR UN PROFESSOR?
Un professor pot ser el representant de tots els alumnes/as que desitgi. 

ÉS OBLIGATORI EL PERMÍS/AUTORITZACIÓ DELS PARES PER PARTICIPAR?
Sí. En tots els casos, els participants, segons la legislació actual, han de comptar amb l’autorització dels 
pares o tutors legals, i per tant hauran d’enviar la seva autorització signada, conjuntament amb el treball 
presentat en aquest concurs.

ÉS NECESSARI IMPRIMIR L’AUTORITZACIÓ?
Tots els professors de primària o secundària que presentin treballs dels seus alumnes hauran d’enviar 
electrònicament l’autorització signada pels pares dels alumnes que prèviament ha de ser escanejada. En 
el cas dels pares bastarà amb acceptar l’autorització generada per l’aplicació electrònica.

ON PUC TROBAR L’AUTORITZACIÓ? 
L’autorització es pot descarregar des de www.lamardeciencia.es 

EN QUÈ CONSISTEIX EL PREMI?
El premi consisteix, pels 6 guanyadors finals (un per categoria i modalitat) en un viatge de dos dies de 
durada a les Illes Balears (viatge i estada). El premi inclou també el viatge i estada de dos acompanyants, 
un d’ells ha de ser major d’edat. 

EN QUÈ CONSISTEIX EL GUARDÓ ESPECIAL Al PROFESSORAT? 
Hi haurà una menció especial al professor/a i al centre dels estudiants que presentin el conjunt de tre-
balls millor valorat pel jurat. El professor que rebi el guardó, serà premiat també amb un viatge a les IIles 
Balears de dos dies de durada (viatge i estada) amb un acompanyant. 

EN QUINS FORMATS S’HAN D’ENVIAR ELS TREBALLS. 
Els treballs s’han d’enviar en els formats indicats: dibuix (format JPG/PNG, grandària màxima 8 MB), ví-
deo (format MP4, grandària màxima 100 MB) i relato/redacció (format PDF, grandària màxima 8 MB),

CONTACTA’NS 
concurso@lamardeciencia.es
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