
	

 

TENIM UNA IDEA!  

Bases de participació. Curs 2018-2019 

El concurs Tenim una idea! és una iniciativa d’EscoLab per a fomentar la participació activa dels estudiants en la 
recerca real a través de la proposta d’idees investigables. 

Heu anat a un centre de recerca i heu conegut investigadors o investigadores que us han explicat quin tipus de 
recerca fan. De ben segur que heu sortit de l'activitat amb més preguntes que respostes. Potser se t’ha acudit alguna 
idea per investigar? o alguna aplicació del què has après per solucionar algun problema encara no resolt? T’agradaria 
millorar alguna cosa que encara no té solució, amb la ciència? 

A EscoLab ens interessa saber quins són els temes que més us preocupen i els problemes que voldríeu resoldre. 

Participeu al concurs Tenim una idea! Expliqueu la vostra idea, invent o enginy de forma creativa i argumenteu el 
motiu pel qual la proposeu. Totes les idees són benvingudes! 

1. Quins són els objectius del concurs? 

! Incentivar als joves a adoptar una actitud creativa i a reflexionar sobre la possibilitat real de fer recerca i 
d’innovar. 

! Recollir propostes sobre projectes, invents, o línies de recerca que desperten més interès, així com 
valoracions de l’alumnat sobre les activitats d’EscoLab. 

! Donar-los l’oportunitat d’incidir en els reptes socials, adoptant els principis de la recerca i la innovació 
responsables (RRI, segons les sigles en anglès) com és el diàleg i l’intercanvi d’idees entre la societat i el 
món de la recerca i la innovació. 
 

2. Qui pot participar? 

! Podran concursar grups de fins a  tres alumnes que hagin participat en alguna activitat d’EscoLab durant el 
curs 2018-2019. 

3. Com participar-hi? 

! Per poder participar al concurs s’ha d’accedir a la pàgina barcelona.cat/escolab. A l’apartat PARTICIPA, 
trobareu el Concurs Tenim una idea! amb l’enllaç al formulari que cal emplenar. 

! És imprescindible respondre tots els apartats del formulari, però el jurat només avaluarà els tres punts 
referents a la idea proposada: 

o Quina idea us agradaria proposar que s’investigui o desenvolupi? 
o Per a què podria servir i què podria aportar a la societat? 
o Explica la teva idea, invent o enginy de forma creativa (mitjançant un vídeo, un pòster, una 

infografia...) i argumenta el motiu pel qual la proposes. 
! És imprescindible haver assistit com a mínim a una activitat d’EscoLab durant el curs 2018-2019. 
! Un mateix grup concursant podrà enviar més d’un formulari (tot i que només hagi assistit a una activitat). 
! L’idioma utilitzat pot ser el català o el castellà, indistintament. 

4. Termini de presentació i calendari 

! Es podran enviar propostes del 14 de febrer al 15 de maig de 2019, a les 24:00 h. 
! EL 24 de maig de 2019 es donaran a conèixer les idees finalistes al web d’EscoLab. 



! La data de l’acte de lliurament de premis serà l’1 de juny de 2019, per la tarda, en el marc de la Festa de la 
Ciència que se celebrarà al Parc de La Ciutadella de Barcelona. Més endavant es publicarà l’horari i el 
programa de l’acte a barcelona.cat/escolab. 

5. Jurat 

El jurat estarà format per persones del món universitari, de la recerca i la comunitat educativa, la seva composició 
s’anunciarà oportunament a barcelona.cat/escolab. Es reunirà el 29 de maig de 2019, a l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona, per avaluar les propostes admeses i seleccionarà per unanimitat o majoria de vots les propostes 
guanyadores. 

6. Criteris de valoració 

! Es valorarà especialment la creativitat en la presentació i concreció de la idea 
! Grau d’innovació científica i/o tecnològica 
! Plantejament i argumentació de la proposta i de la seva possible utilitat 
! Criteris ètics en l’abordatge del tema 
! Importància social del problema o qüestió que es vulgui resoldre. 

7. Resolució 

La decisió del jurat serà inapel·lable. Es comunicarà la resolució del concurs i es farà públic el nom dels premiats a 
l’acte de lliurament de premis, la data del qual, l’hora i el lloc es confirmaran més endavant a barcelona.cat/escolab. 

Els autors de les idees finalistes es comprometen a assistir a l’acte de lliurament de premis. Si això no fos possible, 
podrà assistir-hi una altre persona com a representant, sempre que ens ho comuniqui abans de l’acte. 

L’organització del concurs es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria d’alguna o totes les categories, si 
considera que les propostes enviades no assoleixen la qualitat mínima necessària. 

Premis  

Es concediran 3 premis a les millors idees presentades a cadascun dels reptes següents:: 

! Idees per millorar la salut i l’alimentació de la ciutadania. 
! Idees per millorar l’entorn urbà i la qualitat ambiental de la ciutat. 
! Idees per dissenyar aplicacions tecnològiques que contribueixin a la millora de la ciutat i de qualitat 

de vida de les persones. 

Els premis seran un xec-regal de 300 € destinat a l’adquisició de material tecnològic i/o audiovisual per a cadascun 
dels grups que resulti guanyador en la seva categoria. A més, tindran l’oportunitat de conèixer un equip investigador 
que treballi en una recerca d’una temàtica semblant a la idea que hagin presentat i visitar les instal·lacions del seu 
centre de recerca. 

! També es lliurarà un premi al docent que animi al major nombre d’alumnes a participar. En cas d’empat, es 
valoraran la qualitat de les idees presentades pels seus alumnes.  

En aquest cas el premi serà l’atorgament de la reserva a 2 activitats d’EscoLab 2019-2020 que el professor/a esculli. 
A banda d’aquests premis, el jurat podrà decidir d’atorgar un màxim de 3 Mencions Especials. 

 

La participació en el concurs Tenim una Idea! implica automàticament l'acceptació total de les bases. En participar, els autors autoritzen a 
l'organització a la reproducció o comunicació pública de la seva idea i els seus noms en les activitats relacionades amb el Premi. L'organització, 
per la seva part, es compromet a no comercialitzar les idees presentades.  

Les dades seran tractades d’acord amb les disposicions de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia 
de drets digitals,  dins del tractament 0573 “Activitats Innovació Pedagògica” amb la finalitat de gestionar les activitats d’Innovació Pedagògica com 
el Concurs Tenim una Idea del Programa Escolab.  Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades així com altres drets sobre aquestes. 
Podeu consultar la informació relativa a l’exercici d’aquests drets i la informació addicional sobre aquest tractament i la protecció de dades a 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades. 

 

Barcelona, 30 de gener de 2019     


