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

Participa-hi 
1. Categories 
La participació és gratuïta i està oberta a alumnes d’edu-
cació infantil, educació primària i secundària, batxillerat, 
cicles formatius i educació especial de totes les comuni-
tats autònomes de l’Estat espanyol.

·  Categoria I: INFANTIL (5-11 anys)
· Categoria II: JUVENIL (12-17 años)

2. Modalitats 

S’estableixen tres modalitats de participació individual: 
dibuix, vídeo i relat i una modalitat grupal:  vídeo de 
classe.

Els participants podran presentar un treball per mo-
dalitat a través de la web del certamen:
www.lamardeciencia.es/ca

·  Dibuix: elaborat en format A4 amb tècnica lliu-
re. Ha de digitalitzar-se i presentar-se en format 
JPG o PNG amb una mida màxima de 2 MB. 

 El títol i la descripció han d’introduir-se en el 
formulari web d’inscripció del treball. La des-
cripció ha de tenir de 50 a 100 paraules.

·  Vídeo: audiovisual d’una durada màxima d’1 
minut i mig. Ha de presentar-se en format 
MP4 amb una mida màxima de 100 MB. 

 El títol i la descripció han d’introduir-se en el 
formulari web d’inscripció del treball. La des-
cripció ha de tenir de 50 a 100 paraules.

·  Relat: escrit d’estil lliure amb una extensió 
màxima de 400 paraules.

 Ha de presentar-se a través del formulari web 
acompanyat amb un títol.

Presentació
L’oceà i la ciència com a inspiració
Sense els oceans no seria possible la vida a la Terra: 
no només proporcionen aliment, oxigen i energia, 
sinó que també regulen el clima i allotgen la major 
biodiversitat del nostre planeta. Per aquest motiu, els 
investigadors ens esforcem per conèixer-los millor i 
protegir-los. Per això, treballem des dels laboratoris 
o en vaixells oceanogràfics, recollint dades sobre l’ai-
gua del mar i sobre els animals i les plantes que hi 
habiten. També fem prediccions i utilitzem infinitat 
de tecnologies per explorar l’extens i profund oceà.

La Mar de Ciència és un certamen de dibuix, vídeo 
i relat  d’àmbit nacional que es dirigeix en aquesta 
tercera edició al públic infantil i juvenil, i alhora im-
plica també els centres educatius, els docents i les 
famílies. El nostre objectiu principal és fomentar 
l’educació ambiental marina i la cultura oceànica 
i també posar en valor el paper de la ciència en la 
conservació dels oceans. 

A través d’aquesta iniciativa, el Consell Superior de 
Recerques Científiques (CSIC), el Sistema d’Obser-
vació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SO-
CIB) i Marilles Foundation volem donar a conèixer 
la nostra feina i apropar les ciències marines i la 
professió d’oceanògraf als més joves, i proporcionar 
també a docents i famílies recursos educatius i una 
comunicació directa amb les institucions científiques.

En aquesta tercera edició de La Mar de Ciència se-
guirem impulsant la creativitat perquè els partici-
pants, a través del dibuix, el llenguatge audiovisual 
i la narrativa, ens segueixin sorprenent amb la seva 
visió artística sobre la seva relació especial amb el 
mar, l’estat de conservació dels oceans, la professió 
d’oceanògraf, etc. 



3. Temes 
La temàtica del certamen és la ciència i el mar. Els dibui-
xos, els vídeos i els relats han d’estar relacionats amb la 
visió, la percepció o el coneixements que els estudiants 
tenen de la ciència en general i de les ciències marines i 
de l’oceanografia en particular.

Aquests són alguns dels temes proposats: 

•  Mars nets. Canvia la marea de plàstics. 

• Com creieu que la ciència pot ajudar a conser-
var els nostres oceans?

• De gran vull ser oceanògraf.  

• Saps què és un observatori oceànic?

•  El mar i jo. 

4. Idiomes 
Els treballs podran presentar-se en català, castellà, gallec, 
basc i anglès.

5. Calendari
Termini de presentació: Fins al 21 de maig de 2019 a les 
23 hores (hora peninsular). Els treballs podran presentar-se 
a través de l’apartat web Participa-hi.

Anunci de finalistes:  el 28 de maig de 2019 es publicarà a 
la web del certamen una galeria amb els treballs preselecci-
onats pel jurat com a finalistes.  

Votació popular: del 28 al 7 de juny la web del certamen 
permetrà els usuaris de Facebook escollir els seus treballs 
favorits.  

Anunci de guanyadors:  el 8 de juny, con motivo del Día 
Mundial de los Océanos, se darán a conocer todos los tra-
bajos ganadores de la tercera edición de La mar de ciencia, 
tanto los seleccionados por el jurado, como los elegidos 
por votación popular.

6. Presentació de treballs 
Els treballs s’han de presentar a través de l’apartat Partici-
pa-hi de la web www.lamardeciencia.es/ca

La participació dels autors, atès que són menors d’edat, ha 
de ser gestionada per un dels seus pares o tutors legals o bé 
pels seus professors, que seran els seus representants a tots 
els efectes i les persones de contacte per a les notificacions i 
les comunicacions de l’organització.

Durant el termini establert per a la presentació de treballs 
(del 18 de febrer al 21 de maig de 2019), els representants 
podran inscriure un nombre il·limitat de participants i ges-
tionar la presentació dels treballs a través de la seva Àrea 
d’usuari.

Per inscriure els menors en el certamen és necessari seguir 
els passos següents:

1.  Registre. A l’apartat Participa-hi de  
www.lamardeciencia.es/ca hi ha l’enllaç Registra-
t’hi, en el qual el representant ha d’introduir el seu 
nom i correu electrònic. A continuació, rebrà un 
missatge amb la seva contrasenya i un enllaç per 
activar la seva àrea d’usuari.  

2.  Dades del representant. Un cop activada l’àrea 
d’usuari, haurà d’introduir les seves dades com a 
representant.

3.  Presentació de treballs. A la seva àrea d’usuari 
haurà d’emplenar els formularis amb les dades 
dels participants i dels seus treballs, i adjuntar-hi 
els arxius corresponents. Els dibuixos s’han de 
presentar en format JPG o PNG amb una grandà-
ria màxima de 2 MB. Els vídeos s’han de presentar 
en format MP4 amb una grandària màxima de 
100 MB. En el cas dels relats, haurà d’introduir el 
text amb una extensió màxima de 400 paraules 
en un camp específic del formulari. 

4.  Autoritzacions. Per formalitzar tot el procés 
d’inscripció, és necessària l’autorització d’un 
dels pares o tutors legals del participant menor 
d’edat, en la qual fa constar que coneix i aprova 
les condicions sobre la cessió de drets de propi-
etat intel·lectual i imatge, així com la política de 
privadesa i protecció de dades. També declara 
que el participant és l’autor del treball original 
presentat, que no vulnera els drets de tercers i 
que accepta les bases, i atorga la seva conformi-
tat i consentiment a la participació del seu fill en 
La mar de ciència. 

 Si el representant és un dels pares o tutors legals 
del participant podrà autoritzar-lo automàtica-
ment a través del sistema una vegada llegit i ac-
ceptat l’avís legal. En canvi, si el representant és 



professor/a, haurà d’adjuntar l’autorització signa-
da d’un dels pares o tutors legals dels seus alum-
nes. Podrà descarregar-la a través d’ aquest en-
llaç, escanejar-la o fotografiar-la i adjuntar-la-hi.

7. Jurat
Tots els treballs seran valorats per un jurat compost per 
investigadors i tècnics de divulgació del CSIC, del SO-
CIB i de Marilles Foundation. El jurat triarà vuit treballs 
guanyadors, un per categoria i modalitat. D’altra banda, 
seleccionarà altres 160 treballs, que participaran com a 
finalistes en la votació popular.

El jurat valorarà cadascun dels treballs atenent els se-
güents criteris: 

·  Originalitat, creativitat i novetat.  

·  Adequació a la temàtica del certamen.  

·  Capacitat d’expressió tenint en compte el mit-
jà utilitzat.  

D’altra banda, el jurat guardonarà amb una menció es-
pecial un professor que fomenti la participació del seu 
alumnat. Per a això, el jurat valorarà el nombre i la pun-
tuació mitjana dels treballs presentats. 

8. Votació popular 
Del 28 de maig al 7 de juny  tindrà lloc la votació popular 
dels treballs finalistes a través de la web del certamen. 
Resultaran guanyadors el treball individual i el vídeo de 
classe que rebin més “M’agrada” d’usuaris de Facebook.

En cas d’empat, correspon al jurat del certamen dictar el 
resultat final.

En cap cas els treballs guardonats pel jurat no participa-
ran en la votació popular.

9. Anunci de guanyadors 
Tots els guanyadors de la tercera edició de La mar de ci-
ència, tant els triats pel jurat com els triats per votació 
popular, es donaran a conèixer el 8 de juny de 2019 a la 
web del certamen.

10. Premis 
•  Premi individual. Seran premiats amb un viatge 

científic a les Illes Balears els autors dels sis tre-
balls individuals escollits pel jurat, un per catego-

ria i modalitat, el participant del treball individu-
al guanyador de la votació popular i el professor 
guardonat amb una menció especial del jurat.

 Durant un cap de setmana de juliol de 2019, els 
guanyadors i els seus acompanyants podran 
conèixer Mallorca i la recerca que realitzen els 
centres del CSIC i el SOCIB, i participar en una 
campanya oceanogràfica a bord del vaixell oce-
anogràfic del SOCIB, amb el qual navegaran fins 
al Parc Nacional Marítim Terrestre de l’Arxipèlag 
de Cabrera, on es realitzaran diferents activitats 
d’educació ambiental. L’equip de La Mar de Cièn-
cia es posarà en contacte amb els representants 
per informar-los-en i per gestionar i lliurar-los el 
premi, que inclou el viatge i l’allotjament per al 
guanyador i un acompanyant major d’edat.

•  Premi vídeo de classe. La Mar de Ciència atorgarà 
una pissarra digital a les classes els vídeos de les 
quals hagin estat guardonats pel jurat (una per 
categoria) i al vídeo de classe guanyador de la vo-
tació popular.

•  Guardó professor/a.  Es premiarà també amb un  
viatge científic a les Illes Balears el professor que 
fomenti la participació dels seus alumnes. El pre-
mi inclou el viatge i l’allotjament per al professor 
i un acompanyant major d’edat.

La Mar de Ciència es reserva el dret d’organitzar un acte 
públic de lliurament de premis. 

Els premis podran declarar-se deserts. 

11. Autoria 
Els pares i els tutors legals garanteixen que els dibuixos, 
els vídeos i els relats presentats a La Mar de Ciència són 
originals, que són els legítims titulars de tots els drets 
inherents i que els treballs no vulneren els drets de ter-
cers. El CSIC, el SOCIB i  Marilles Foundation no es fan 
responsables dels perjudicis que es puguin derivar de 
l’incompliment de l’anterior garantia, i poden exercir les 
accions legals oportunes amb vista a reparar els danys i 
perjudicis ocasionats.



12.  Drets de propietat intel·lectual  
i d’imatge 

Drets de Propietat Intel·lectual sobre els treballs pre-
miats de dibuix, relat i vídeo. De conformitat amb el 
que preveu la Llei de Propietat Intel·lectual, els pares, 
mares o tutors legals dels autors / es dels treballs de 
dibuix, vídeo i relat premiats, sense perjudici dels drets 
morals que els corresponen, cedeixen al CSIC, a l’ SOCIB 
ja Marilles Foundation, amb caràcter exclusiu, en l’àmbit 
mundial, els drets d’explotació d’aquests. Aquests drets 
comprenen l’ús dels dibuixos, vídeos i relats premiats 
sense fins lucratius, i el CSIC, el SOCIB i Marilles Founda-
tion “, lliurement i sense cap contraprestació econòmica, 
procedir a la seva reproducció, distribució, comunicació 
pública i transformació en qualsevol mitjà, format o su-
port coneguts o no en l’actualitat.   

Drets de Propietat Intel·lectual sobre els treballs no 
premiats de dibuix, relat i vídeo. El CSIC, el SOCIB i 
Marilles Foundation, podran utilitzar, sempre esmen-
tant la seva autoria i sense cap contraprestació econò-
mica, els treballs de dibuix, vídeo i relat presentats en  
www.lamardeciencia.es, per a la seva exhibició o uti-
lització en altres webs, repositoris digitals, exposicions, 
materials divulgatius i promoció del propi concurs en 
edicions posteriors, incloent a més altres activitats prò-
pies de les entitats organitzadores realitzades en compli-
ment dels seus 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’exercita a 
través de la llicència “Creative Commons 2.0 Espanya”, 
sempre que: 

•  es tracti d’un ús no comercial.
•  hagi un reconeixement explícit del nom de l’au-

tor i del certamen.

Les obres produïdes amb els dibuixos, vídeos i relats de 
La mar de ciència només es poden distribuir sota els ter-
mes d’una llicència idèntica a aquesta. 

Drets d’Imatge. L’organització de La mar de ciència es 
reserva el dret a realitzar diferents actes públics relaci-
onats amb el lliurament de premis, la comunicació i la 
difusió del certamen. En aquest cas el pare, la mare o el 

tutor legal del participant, autoritza als organitzadors a 
que indistintament puguin utilitzar totes les imatges, o 
parts de les mateixes, per a la seva inclusió en notes de 
premsa, exposicions itinerants i comunicacions per a la 
promoció del certamen. En cap cas, aquestes imatges 
seran utilitzades amb fins comercials.

Tot això amb l’única excepció i limitació d’aquelles uti-
litzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret 
a l’honor en els termes que preveu la Llei Orgànica 1/85, 
de 5 de Maig, de Protecció Civil al Dret a l’Honor, la inti-
mitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Les entitats convocants s’eximeixen de qualsevol res-
ponsabilitat a la qual pogués donar lloc l’incompliment 
per tercers de les condicions d’ús de la Llicència referen-
ciada, així com l’ús indegut i il·lícit per tercers dels tre-
balls exhibits.

13. Política de privadesa i protecció 
de dades  

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 ICTS SOCIB), que té la finalitat de 
gestionar 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 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·la-
ció i oposició davant el SOCIB per via postal a l’adreça 
següent:  

La Mar de Ciència
ICTS SOCIB - Sistema d’Observació i Predicció Costaner 
de les Illes Balears
Parc Bit, Edificio Naorte, Bloque A, 2º pl. pta. 3, 
07121 Palma de 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 en el cas que els 

participants del concurs siguin menors d’edat, l’autorit-
zació 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 verificades per l’organització. 

CERTAMEN LA MAR DE CIENCIA. 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. 
PREMIS PER A JOVES ARTISTES INTERESSATS EN LA CIÈNCIA I EL MAR, organitzat pel Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC), el Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB) i Marilles Foundation. 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 declaro 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    , a de   de 201    Firma:


