BASES CONCURS MICRORELATS EN FIL
La Fundació BIT és un espai d’estimulació i divulgació tecnològica obert a la creativitat. Amb
l’objectiu de contribuir a la cultura tecnològica de la població de les Illes Balears posa en marxa
la primera edició del Certamen Microrelats en fil a través de Twitter. La tuiteratura ja és una
plataforma més dins el món literari i creiem que el seu format digital encaixa a la perfecció
amb els nostres objectius. Aquest concurs consistirà en publicar un relat breu a Twitter de
temàtica tecnològica. L’extensió màxima serà d’un fil de cinc piulades, incloent el hashtag
#LlibresTIC, i el de la tecnologia que correspongui cada mes, a cada una d’elles. A continuació
s’estipulen les bases de forma detallada.
BASES DEL CONCURS:
1. Podrà presentar-se al concurs tota persona empadronada a les Illes Balears a partir
dels 13 anys d’edat.
2. Tots els participants han de ser seguidors del compte de twitter @Dr_TIC
3. Tota persona que participi amb un relat haurà d’enviar per missatge directe al compte
de twitter @Dr_TIC l’illa on resideix i la categoria on participa: juvenil o adult
4. El relat por estar escrit tant en català com en castellà.
5. El certamen es divideix en les següents categories:
-Juvenil Mallorca. (13 anys -18 anys)
-Juvenil Menorca. (13 anys -18 anys)
-Juvenil Pitiüses. (13 anys -18 anys)
-Adults Illes Balears. (+18 anys)
6. Totes les línies temàtiques del certamen estan vinculades a: “Noves tecnologies i
societat”; cada primer dilluns de mes es publicarà la línia temàtica al compte @Dr_TIC
amb un hashtag amb del tema. Entre els temes que es tractaran trobem: robòtica,
drones, fake news, dones TIC, internet de les coses, vehicles autònoms, realitat virtual,
etc.
7. El concurs constarà de vuit edicions (repartides en vuit mesos, de Novembre de 2019 a
Juny de 2020). El millor relat de cada categoria/mes serà elegit pel jurat de la Fundació
BIT i un convidat extern, i passarà a formar part del grup de finalistes. Un cop elegits
els vuit finalistes de cada categoria, un jurat expert decidirà els tres relats guanyadors
de cada categoria juvenil. En el cas dels adults s’atorgarà un únic premi pel millor relat.
Els premis són els següents:
●

1

Juvenil Mallorca
-1r premi: impresora 3D.
-2n premi: kit de robòtica.

-3r premi: Ereader.
●

Juvenil Menorca
-1r premi: impresora 3D.
-2n premi: kit de robòtica.
-3r premi: Ereader.

●

Juvenil Pitiüses
-1r premi: impresora 3D.
-2n premi: kit de robòtica.
-3r premi: Ereader.

●

Adults Illes Balears: Robot netejavidres.

8. A més dels premis del jurat s’atorgarà un premi del públic al relat breu més retuitejat
per seguidors del compte de twitter @Dr_TIC. El premi del públic serà només un i hi
participaran tots els relats de totes les categories. En cas d’empat, els organitzadors es
reserven el dret a dirimir-ho.
●

Premi del públic: Drone amb Càmara HD

9. Es podrà presentar un relat per perfil cada mes. És a dir, un mateix perfil podrà
participar en més d’una ocasió, si i només si, els relats es publiquen en mesos distints.
10. Els relats no poden superar l'extensió màxima d’un fil de cinc piulades i s’ha d’incloure
a cada una d’elles el hashtag #LlibresTIC i el hashtag del tema corresponent a aquell
mes. No hi ha extensió mínima.
11. Els textos s’avaluaran seguint els següents criteris:
-Ser originals i inèdits.
-No haver estat mai presentats ni premiats a altres certàmens i concursos.
-Coneixements exhibits sobre el tema en qüestió.
-No incloure imatges o fotos al text.
-Promoció de vocacions tecnològiques.
-Tenir en compte la perspectiva de gènere.
-Coherència, cohesió i adequació narrativa.
- Correcció ortogràfica i gramatical
12. El termini de publicació dels relats de la temàtica del mes acaba el dia 25 de cada mes
respectivament.
13. El/La finalista de cada categoria/mes es donarà a conèixer a través del perfil de twitter
@Dr_TIC dia 10 del mes següent i si cau en dia festiu, el primer dia hàbil posterior a
aquesta data.
14. El jurat expert el conformen persones relacionades amb el món de l’educació, la
tecnologia i la literatura, així com els membres del departament de Cibersocietat de la
Fundació BIT.
15. Un cop finalitzat el I cicle de certàmens de relat breu de la Fundació BIT es publicarà un
recull amb tots els relats finalistes.
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16. En cas de resultar premiat/da, les dades personals podran ser publicitades a la web de
la fundació BIT i en els comunicats de premsa. Igualment, la imatge dels guanyadors
podrà ser difosa a través les xarxes socials de la Fundació BIT.
17. La Fundació BIT es reserva el dret a no premiar cap relat en cas de que no n’hi hagués,
almenys un, amb la qualitat suficient.
18. La Fundació BIT es reserva el dret d’admissió de totes aquelles obres que atemptin
contra la dignitat i l’honor de qualsevol persona, així com aquelles que incloguin
llenguatge malsonant, discriminatori o qualsevol tipus de vexació o denigració.
19. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
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