Bases del concurs de Contes de Ciència
A continuació es detallen les bases del concurs de Contes de Ciència 2020.
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1. Àmbit
La Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya realitzarà un concurs a la
seva pàgina web http://conteslaurajoan.cat/ . La promoció està dirigida a totes les escoles de
Catalunya que facin cicle mitjà i superior de primària. La participació és gratuïta. El lema de
l’activitat és: “Concurs de Contes de Ciència". El “millor conte de ciència” s’editarà i
il·lustrarà.

2. Període de participació
El present concurs s’iniciarà el dia 1 de setembre de 2020 a les 12 hores i acabarà el dia 22
de desembre de 2020 a les 12 hores, ambdós inclosos.
Els contes s’entregaran via correu electrònic a conteslaurajoan@gmail.com. El termini per
presentar-los finalitzarà el 3 de desembre de 2020 a les 12 hores. I els guanyadors del
concurs es determinarà el dia 22 de desembre de 2020 i serà comunicat als interessats.

3. Premis
El premi de la present promoció consisteix :

▪

Edició i il·lustració1 del conte que el jurat seleccioni com a “el millor conte de ciència”
i entrades o activitats en espais de recerca o museus científics pel centre guanyador.
Per tot el grup classe.

▪

Entrades o activitats en espais de recerca o museus científics per les escoles
seleccionades pel jurat amb el segon i tercer premi. Les entrades seran per tot el
grup classe.

▪

Recepció de llibres de la col·lecció de la Laura i en Joan a totes les escoles
participants.

▪

Publicació a la pàgina web, dels contes creats i el nom de les escoles.

4. La mecànica
1.1 La forma de participació
Per participar en la present promoció, les escoles hauran d’enviar el text d’un conte de
ciències entre 3 i 5 pàgines en format electrònic. Els protagonistes seran la Laura i en Joan
que ajudaran a algun grup de recerca d’una universitat o centre de recerca de Catalunya a
solucionar un problema sobre qualsevol àmbit científic.
Es considera que una pàgina és un full DIN-A4 a una cara. El cos de lletra mínim ha de ser
de 10 en tipus de lletra arial o similar i com a mínim interlineat simple.
Del conte o contes creats a l’escola, només s’enviarà un al correu electrònic
conteslaurajoan@gmail.com
1.2 De la celebració del sorteig
El 22 de desembre de 2020 es faran públics els contes premiats
Per escollir el guanyador el jurat format per tres persones vinculades al món educatiu,
científic o literari, faran servir la rúbrica que s’adjunta.
1.3 De la notificació del resultat als guanyadors
El resultat del concurs serà comunicat als premiats via correu electrònic.
Si abans del dia 15 de gener de 2021 l’escola premiada un com se li hagués notificat el
guardó, no hagués manifestat cap interès en rebre’l, perdrà el dret a percebre el premi
obtingut.

1

La Generalitat de Catalunya es reserva el dret a no publicar el conte guanyador dins el recull de contes de la Laura i en Joan.
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1.4 Avaluació
El jurat i personal coordinador seguirà la següent rúbrica per avaluar els contes entregats.
El guanyador del concurs, el millor conte de ciències, serà aquell que aconsegueixi la
màxima puntuació. I els dos accèssits seran per la segona i tercera màxima puntuació.
EXPERT - 4

AVANÇAT - 3

APRENENT - 2

Elements

El conte té
introducció, nus i
desenllaç en
l'ordre correcte i
separats en
diferents
paràgrafs per un
punt i a part.

El conte té
introducció, nus i
desenllaç en
l'ordre correcte
però no estan
separats en
diferents
paràgrafs per un
punt i a part.

Al conte li
falten dues
parts (per
exemple,
introducció i
desenllaç) o li
falta una i les
restants no
estan
separades en
paràgrafs
Al conte li falta
mitjançant un
la introducció, el punt i a part o
nus o el
les tres parts
desenllaç, però del conte no
les parts estan
segueixen
ben ordenades. l'ordre correcte.

Títol

S'ajusta
perfectament a la
història de
ciències que
s’explica. És
creatiu i crida
l'atenció.

El títol està
relacionat amb la
història i
suggereix relació
amb el tema

El títol no
afegeix cap
suggeriment
sobre el tema
que tracta el
conte.

No hi ha títol o
no guarda
relació amb el
conte.

Identifica als
personatges
principals,
relaciona als
personatges
secundaris amb
grups de recerca i
la trama és
adequada.

Identifica als
personatges
principals,
relaciona als
personatges
secundaris amb
grups de
recerca i la
trama és curta i
simple.

Identifica als
personatges
principals però
no afegeix
personatges
secundaris que
pertanyin a
grups de
recerca.

Textos originals i
rics. Amb

Textos poc

Text molt
pobre, simple i

Identifica als
personatges
principals,
relaciona als
personatges
secundaris amb
grups de recerca
i fa una història
Personatges complexa.
Producció

Textos creatius,
que sorprenen,

NOVELL - 1
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creativa

temàtica de
ciència i extensió
apropiada. (3 a 5
pàgines)

creatius o
d'extensió
inapropiada.(No
compleix 3 a 5
pàgines)

Mètode
científic

S'identifica amb
claredat el
procés del
mètode científic
(observació d'un
problema,
hipòtesi,
experimentació,
conclusions).
Dins la fase
d'hipòtesi
s'anomenen els
coneixements
previs del
problema.

S'identifica
gairebé tot el
procés del
mètode científic
(observació d'un
problema,
hipòtesi,
experimentació,
conclusions).
Dins la fase
d'hipòtesi
s'anomenen
diferents
coneixements
previs del
problema.

S'identifica part
del procés del
mètode científic
(observació
d'un problema,
hipòtesi,
experimentació,
conclusions)
però sense
ordre. Dins la
fase d'hipòtesi
s'anomenen
pocs
coneixements
previs del
problema.

No s'identifica
tot el procés
del mètode
científic
(observació
d'un problema,
hipòtesi,
experimentació,
conclusions).
No es treballa
la fase
d'hipòtesi
identificant els
coneixements
previs.

Grup de
recerca i
aplicacions
reals

S'identifica
clarament el grup
de recerca de
Catalunya, es
mostren
exemples de
projectes que
han treballat i es
veu una relació
clara del
problema del
conte amb les
investigacions
del grup de
recerca.

S'identifica
clarament el grup
de recerca de
Catalunya, no es
mostren
exemples
d'aplicació de les
recerques fora
del problema que
apareix al conte
amb les
recerques del
grup.

No es concreta
cap grup de
recerca de
Catalunya però
el conte
relaciona una
problemàtica
real amb un
grup de recerca
fictici.

No es concreta
cap grup de
recerca de
Catalunya i el
conte relaciona
una
problemàtica
genèrica amb
un grup de
recerca fictici.

En el conte
incorpora
diàlegs,
interrogacions i
exclamacions de
manera
contextualitzada

En el conte
incorpora diàlegs
de manera
contextualitzada i
utilitza amb major
propietat: punt
seguit, punt i a

Escriu utilitzant
punts i a part i
comet poques
faltes en
paraules
sotmeses a les
regles

No utilitza
signes de
puntuació,
comet
abundants i
elementals
faltes

Puntuació i
ortografia
(segons el
curs)

amb voluntat
d'emocionar. De
temàtica de
ciència.
L'extensió
s'ajusta a la
història. (3 a 5
pàgines)

previsible.
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usant els signes
apropiats. Sense
faltes d'ortografia
segons l’etapa
educativa.

part. Comet molt
poques faltes
d'ortografia

ortogràfiques
bàsiques de
primària.

ortogràfiques.

5. Altres Aspectes
5.1 PRIMER
La participació en la promoció queda prohibida a les persones directament implicades a
nivell laboral en “La Laura i en Joan” així com els seus familiars directes i als propietaris,
treballadors i familiars directes de l’empresa encarregada de la publicitat d’aquesta
promoció.
5.2 SEGON
El premi de la present promoció en cap cas podrà ser objecte de canvi per diners en efectiu,
canvi, alteració, compensació o cessió a petició de la persona premiada.
5.3 TERCER
Complint el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades (la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, LOPD
GDD, i el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell de 27 d'abril de 2016
RGPD), la informació recollida en els formularis d’accés tindran la consideració de dades de
caràcter personal i figuraran en un fitxer de Sandra Huerto - TRESDOSÚ, que tractarà la
informació amb l’exclusiva finalitat de gestionar les activitats del concurs i en cap moment
les cedirà a tercers sense el previ i exprés consentiment dels representants legals dels
menors.
La persona usuària del web http://conteslaurajoan.cat/ queda informada i dóna el
consentiment exprés per a l’accés, tractament i comunicació de les seves dades personals
esmentades anteriorment. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les
vostres dades i d’oposició al tractament, podeu adreçar-vos mitjançant escrit a la Sandra
Huerto-TRESDOSÚ, adreça Passeig de Torras i Bages, 18-20, 3-3, 08030, Barcelona,
segons les condicions previstes en la legislació vigent.
5.4 QUART
La Generalitat de Catalunya no es responsabilitza de qualsevol circumstància imputable a
tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció.
5.5 CINQUÈ
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Pel simple fet d'acceptar els premis de la present promoció, la Generalitat de Catalunya es
reserva el dret d'informar i publicar el nom dels guanyadors, per demostrar la veracitat
d'aquesta campanya o amb altres fins promocionals, en qualsevol mitjà de comunicació,
sense que aquells tinguin dret a rebre pagament o contraprestació per això.

6. Acceptació de les bases
La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de totes les clàusules
contingudes en aquest document de bases, així com la submissió expressa a les decisions
interpretatives que de les mateixes realitzi la Generalitat de Catalunya.

7. Dades errònies
La Generalitat de Catalunya queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit que
existeixi algun error en les dades facilitades per la persona premiada que impedeixi la seva
identificació o lliurament del premi.

Barcelona, Juliol 2020
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