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BASES DEL CONCURS REPTE BARCELONA DADES OBERTES

1. Objecte
L’Ajuntament de Barcelona convoca anualment el concurs Repte Barcelona Dades Obertes amb l’objectiu de
promoure l’ús de les dades obertes com a recurs educatiu als centres de la ciutat de Barcelona.
El concurs s’adreça als alumnes que cursen els diferents nivells educatius explicitats a la convocatòria i en
centres de la ciutat de Barcelona.
Utilitzant les dades obertes disponibles al portal Open Data BCN, els alumnes realitzaran treballs o projectes
d’anàlisi i/o interpretació de qualsevol dels molts aspectes de la nostra ciutat i de l’activitat del seus habitants,
aplicant la seva visió crítica i ciutadana aportant propostes de millora.
Un jurat farà la valoració i s’atorgaran premis als tres millors projectes.

2. Convocatòria
Amb caràcter anual s’aprovarà la convocatòria corresponent de cada edició del concurs que s'ajustarà a allò que
disposen aquestes Bases.
La convocatòria establirà, com a mínim:








Nivells educatius dels participants
Calendari i terminis del concurs
Requisits administratius de presentació dels projectes
Documents a presentar i criteris de valoració dels projectes
Nombre màxim de projectes finalistes
Composició del jurat i funcions
Acte final, format i premis

3. Requisits dels participants
Poden participar tots els centres educatius de la ciutat de Barcelona que estiguin inscrits en el registre de centres
educatius de Barcelona i amb alumnat dels nivells explicitats en la convocatòria.
Els conjunts de dades obertes amb les que s'han de realitzar els treballs són les que es troben publicades al
portal Open Data BCN.
S'admetrà un únic projecte per cada centre educatiu participant. Serà el propi centre qui l’haurà de seleccionar
d’entre tots els projectes que hagin realitzat els seus alumnes.
Tots els documents que s’hagin de lliurar es presentaran indistintament en llengua catalana o castellana.
El funcionament del concurs s’articula al voltant de l'alumnat, que és el veritable protagonista d’aquest projecte.
Òbviament, serà el professorat qui formarà, instruirà i tutelarà els seus alumnes i la seva participació també serà
cabdal. Es formaran grups preferentment amb paritat de gènere i d’entre 3 i 5 alumnes, sempre que això sigui
possible i sense que aquestes siguin unes condicions de participació excloents. S’utilitzarà metodologia
d’aprenentatge per projectes.

4.

Jurat

L’Ajuntament de Barcelona designarà els membres del jurat, que estarà format per diferents professors
universitaris i reconeguts experts en anàlisi de dades. La convocatòria anual especificarà la seva composició o,
en cas que això no sigui possible en el moment de la seva publicació, es donarà coneixement directament a la
pàgina habilitada sobre el concurs al portal Open Data BCN.
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Si alguna de les persones membres del jurat no pogués assistir a les reunions d’avaluació i/o a l’acte final, podrà
emetre prèviament el seu vot per escrit i trametre’l al president del jurat.
El jurat valorarà els projectes presentats sota els criteris especificats a la clàusula 5.

5. Presentació dels projectes i criteris de valoració
Els treballs que es presentaran hauran d'haver estat realitzats durant el període lectiu comprés entre la data
d’aprovació de la convocatòria i la data límit de presentació dels treballs o projectes que en ella es determini. En
cap cas s'acceptaran treballs realitzats per edicions anteriors del concurs o presentats en alguna altra
convocatòria, essent aquesta responsabilitat exclusiva dels professors tutors del centre corresponent.
Els treballs que es presenten a concurs, es lliuraran telemàticament mitjançant el Portal de Tràmits de
l'Ajuntament de Barcelona.
Els documents que obligatòriament caldrà presentar així com els criteris de valoració s'especifiquen a la
convocatòria.

6. Criteris d'exclusió
Els treballs a concursar podran ser exclosos pel jurat del concurs atenent als següents criteris:





No lliurament dels documents obligatoris
Duplicitat o còpia d’altres projectes anteriorment presentats
Treballs presentats o realitzats en edicions anteriors
Altres criteris que el jurat pugui considerar de forma raonada que alteren la naturalesa del
concurs

7. Treballs finalistes
Un cop tancat el període de presentació dels treballs, li correspon al jurat la seva avaluació en base als criteris
de valoració especificats a la convocatòria.
Amb antelació suficient es farà pública la llista dels treballs finalistes d’entre tots els presentats, per tal que els
seus autors puguin preparar les presentacions corresponents per defensar-los en públic a l’acte final de
lliurament dels premis al qual estaran convidats, acompanyats dels seus professors.

8. Acte final, premis i lliurament dels guardons
L’Ajuntament organitzarà un acte final on els alumnes autors dels treballs finalistes presentaran i defensaran els
seus projectes.
La data, el lloc i l’hora de l’esdeveniment s’anunciaran oportunament a la convocatòria i a la pàgina habilitada del
Repte Barcelona Dades Obertes.
Després de valorar la presentació dels treballs i per tant, els projectes ja en el seu conjunt, el jurat emetrà el seu
veredicte final.
S’atorgarà el primer premi al treball millor valorat i un segon i tercer als que hagin obtingut les següents millors
puntuacions, per ordre decreixent de classificació.
El jurat, si ho considera oportú i de forma motivada, podrà proposar un premi o menció especial a algun dels
projectes presentats.
Si a criteri del jurat, cap dels treballs presentats reuneix la qualitat o els requisits necessaris per ser premiats,
l’ajuntament podrà declarar el concurs desert. També, si s’escau, pot ser concedit ex aquo.
El format i contingut dels tres premis es detallarà a la convocatòria.
Tots els equips finalistes rebran un guardó commemoratiu amb les inscripcions que correspongui.
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9. Comunicacions
Totes les comunicacions i qualsevol altre tipus de notícies o informació sobre el desenvolupament del concurs es
faran públiques a la pàgina habilitada sobre el concurs al portal Open Data BCN, sense detriment de l’obligada
publicació en mitjans oficials dels acords dels òrgans municipals, quan així correspongui.

10. Organització
L'Ajuntament de Barcelona és l'organitzador del Repte Barcelona Dades Obertes i compta amb la col·laboració
de:




Consorci d'Educació de Barcelona
Barcelona Activa S.A.
Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa
(CESIRE) del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

11. Condicions generals
Tots els treballs presentats estaran subjectes als termes de la llicència Creative Commons BY. Els projectes
guanyadors hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona en tota la difusió que es faci de
les experiències.
La participació en aquest concurs i en especial a l’acte final, comporta l’autorització a l’Ajuntament i a les altres
institucions col•laboradores a fer ús de la imatge i el nom dels concursants (centres, professors i alumnes) en les
xarxes socials i en qualsevol altre mitjà i forma de comunicació, sempre i només en relació amb el concurs Repte
Barcelona Dades Obertes.
La participació en les convocatòries que s’esdevinguin suposarà l'acceptació d'aquestes bases.
L’organització es reserva el dret a canviar-les amb la corresponent aprovació de l'òrgan competent. En aquest
cas, les modificacions seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i entraran en vigor
el dia següent de la seva publicació. També es publicaran a la pàgina habilitada sobre el concurs al portal Open
Data BCN.

12. Resolució de conflictes
Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes Bases i qualsevol incidència que es produeixi durant la
convocatòria del concurs, així com qualsevol aspecte no regulat en aquest document, ha de ser resolt per
l’Organització o, en el cas de valoració dels treballs presentats, pel jurat del concurs, les decisions dels quals són
inapel·lables.

3

