
BASES DEL 1r CONCURS
«DADA REPORT» 22-23

INS Josep Lladonosa

Plaça Maria Rúbies s/n - Lleida 25005

873 49 00 25 insjoseplladonosa@xtec.cat

Condicions de participació

Requisits per poder participar-hi:

● Ser alumne/a de l’ESO i Batxillerat de l’institut en el curs actiu 2022-2023.

● Haver participat en l’activitat esmentada de forma activa, proactiva i sense

haver causat cap incidència.

● Tenir signat el consentiment a inici de curs per utilitzar les TAC (Tecnologies

de l’Aprenentatge i el Coneixement) i poder fer ús de les dades de forma

responsable.

● Acceptar aquestes bases de concurs.
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Dinàmica del concurs

Si has realitzat una activitat, sortida, dinàmica... o vols compartir-nos els teus escrits,

poemes, dibuixos, etc envia’ns una breu entrada pel blog de «DadaReport».

Aquest escrit ha de tenir l’estil dels models que

pots trobar en els següent enllaç o codi QR:

https://docs.google.com/presentation/d/1o3S4E

966YKJmwrLynSjrdpbq9FGcx6ETCuuhggj93fs/

edit?usp=sharing

Si has de fer servir imatges, les pots extreure de les nostres xarxes socials o bé

assegurat (si fas cerca per internet) de que tinguin un ús lliure (Creative Commons):

● https://www.instagram.com/insjoseplladonosa/

● https://www.facebook.com/inslladonosa/

● https://twitter.com/ins_lladonosa

● https://www.insjoseplladonosa.cat/dadareport/

Un cop fet el teu escrit, recorda revisar-lo amb correctors ortogràfics i envia’l per

correu electrònic al professorat responsable qui el facilitarà a l’equip de la revista.

S’acceptaran col·laboracions fins el 31 de maig.
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Ús del contingut

Les notícies compartides passaran la supervisió dels responsables del projecte de

batxillerat del nostre centre: «Dada Report»

Si en aquesta revisió es creu oportú, es demanarà modificar part del text, del

contingut o del format. També podrà quedar exempta de publicació.

Un cop publicada, els autors i les autores de la noticia estaran al llistat de

concursants i la notícia quedarà guardada a la pàgina en línia de «Dada Report».

Jurat i selecció de guanyadors

El jurat l’integraran docents de l’institut. La selecció dels guanyadors vindrà donada

pel volum i la qualitat de notícies creades i compartides.

Premis i condicions del premis

Segons el volum de notícies recollides podrà haver-hi més d’una categoria i de

premi.

Cada concursant només pot rebre un premi.

El lliurament de premis es farà durant el mes de juny.

Els premis seran material informàtic d’ús actual (p.ex. memòries externes, bateries

portàtils) o bé un xec per material escolar. La concreció del premi es farà públic al

mes de maig, sempre depenent del volum de publicacions i de la qualitat d'aquestes.
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