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CONCURS CIÈNCIA OBERTA 2022

Ets estudiant de secundària, batxillerat o cicles formatius i t’agrada la ciència o el món de la
comunicació? Vols endinsar-te en el món de la divulgació? Des de Ciència Oberta presentem el Concurs

Ciència Oberta 2022 de divulgació científica juvenil en català!
 

Explica’ns la teva curiositat o el teu concepte científic preferit amb un vídeo curt de màxim 3 minuts! 

Categories

Categoria 3r i 4t d'ESO.
Categoria Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.

El concurs està dirigit al públic juvenil i obert als estudiants de tots els centres dels Països Catalans.
El concurs es dividirà en dues categories amb dos premis cadascuna:

Presentació i característiques dels videos   
Els vídeos han de tenir una extensió màxima de tres minuts i poden ser en horitzontal o vertical.
Animem que els vídeos s’editin amb eines com Reels o TikTok o qualsevol altre editor de vídeos.
 Els vídeos s’hauran de penjar a Google Drive i adjuntar l’enllaç a través del formulari que  trobareu
al web de Ciència Oberta. 
 A més a més, s’hauran de penjar a alguna plataforma o xarxa social (Instagram, TikTok, Twitter,
YouTube) perquè arribin al gran públic amb les etiquetes #ConcursCiènciaOberta i @cienciaoberta.
 L’obra ha de ser en llengua catalana íntegrament i tenir temàtica científica. 
 El vídeo s’ha de centrar en un concepte o curiositat científica. Per exemple: “Per què els icebergs
floten?”, “La fermentació del iogurt” o “El descobriment de Marie Curie”.
 L’obra ha de ser original i inèdita, no pot haver estat premiada o publicada amb anterioritat. 
 Els treballs s’han de presentar de manera individual o en grups de màxim 3 estudiants. El premi
serà el mateix independentment del nombre de membres de l’equip.
 Els noms i vídeos dels guanyadors i participants seleccionats es publicaran a la pàgina web de
Ciència Oberta i a les seves xarxes socials. 
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Requisits
 Els participants han de tenir entre 13 i 20 anys i estar dins d’una de les categories prèviament
esmentades.
 Els participants manifesten i garanteixen que són els únics titulars de tots els drets d’autors dels
vídeos que presenten al concurs i es responsabilitzen totalment dels drets de les terceres
persones en les obres presentades i de la reclamació de tercers per drets d’imatge i so.
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https://forms.gle/Pjuf6Vfh1L694RdFA
https://www.cienciaoberta.cat/concurs


presentades i de la reclamació de tercers per drets d’imatge i so. persones en les obres
presentades i de la reclamació de tercers per drets d’imatge i so. 
 Els participants menors d’edat han de tenir el permís dels pares o tutors legals per participar en
el concurs.
 Els participants hauran d’adjuntar un document escrit firmat pels pares o tutors legals donant
permís perquè la seva imatge surti als vídeos i per poder participar en el concurs.
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Termini de presentació

Premis

Primer premi: un val de 100 € del FNAC, un obsequi de Ciència Oberta, un diploma i la publicació
del vídeo a la pàgina i xarxes socials de Ciència Oberta.
Accèssit: un val de 75 € del FNAC, un obsequi de Ciència Oberta, un diploma i la publicació del
vídeo a la pàgina i xarxes socials de Ciència Oberta.

Hi haurà 2 premis per cada una de les dues categories que consistiran en:

L’entrega de premis es realitzarà el mes de maig a través de Twitch pel canal de Neurones Fregides. 

Jurat

El jurat estarà format per membres de Ciència Oberta. Per decidir els premiats, es valorarà el
contingut científic, l’originalitat, la qualitat i creativitat del vídeo juntament amb l’ús correcte de la
llengua catalana. La decisió final del jurat és inapel·lable. La publicació dels resultats es durà a terme
a finals de maig. 

L’organització del concurs resoldrà qualsevol altre aspecte no previst a les bases. Els participants
cedeixen els drets d’imatge i els drets de publicació dels seus treballs a les entitats organitzadores.

CIÈNCIA OBERTA NEURONES FREGIDES

El termini de presentació de les obres és del dia 15 de febrer fins al 31 de maig del 2022 (ambdós
inclosos). Per presentar els vídeos, s’ha d’utilitzar el formulari seguint les instruccions de la secció
“Presentació i característiques dels vídeos”. 

Recordem que animem als participants a penjar el vídeo a xarxes amb les etiquetes
#ConcursCiènciaOberta i @cienciaoberta.

formulari

Formulari d'inscripció

https://forms.gle/Pjuf6Vfh1L694RdFA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGuTylL5ijofz02AeW3PhMBc7bVflwlKfU0cKY43P3u7ODTQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGuTylL5ijofz02AeW3PhMBc7bVflwlKfU0cKY43P3u7ODTQ/viewform

