Concurs pàgina web (AMPA - Institut Cendrassos)
L’AMPA Cendrassos convoca un concurs per a la confecció de la web d’una
institució/empresa/associació.

BASES DEL CONCURS
1. El concurs és obert a tot l'alumnat dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
d'Informàtica de l'Institut Cendrassos.
2. La web ha de ser creada pels estudiants, en grups d’entre 2 i 3 persones.
3. El termini de presentació de treballs finalitza el 30 d'abril de 2021. Tota la informació
necessària per accedir al lloc web creat s’haurà de penjar al moodle creat pel concurs. Un
dels alumnes del grup participant demanarà al seu tutor que l’afageixi al curs moodle per a
penjar el contingut necessari.
4. El premi per al grup guanyador del concurs serà de 200 €. La web guanyadora es farà
pública al mes de juny de 2021.
5. La web presentada ha de ser original i inèdita. El contingut (text, imatges, animacions, ...) ha
de ser propi o si es reprodueix s’ha de tenir el permís de l’autor/a i informar del seu origen.
Es podrà utilitzar qualsevol eina (llenguatge de programació, gestor de continguts, themes,
plugins,….) que no estigui subjecta a restriccions (ha de ser lliure).
6. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de
qualsevol reclamació per autoria o plagi.
7. L’encarregat de valorar les webs serà un jurat format per professorat dels Cicles
d'Informàtica del Cendrassos. El jurat pot declarar el premi desert.
8. Els autors/es de les webs cedeixen els drets de les mateixes a
l’associació/empresa/institució, per la qual cosa renuncien a qualsevol dret que es pugui
derivar d’aquestes actuacions.
9. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. El departament
format pel professorat dels Cicles d'Informàtica de l'Institut Cendrassos, es reserva el dret de
modificar les bases si ho exigís una causa justificada.

Aspectes que el jurat tindrà en compte sobre cada web per a determinar la seva puntuació:
1. Atractiu
◦ El contingut del projecte és atractiu per a l’audiència a qui va dirigit.
◦ Es valorarà positivament la diversitat dels recursos utilitzats: text, vídeo, etc.
◦ Contingut actualitzat.
◦ Lloc web dinàmic.
◦ Bona llegibilitat del text. Textos escrits correctament i de redacció àgil.

2. Usabilitat
◦ Lloc web ordenat i ben estructurat. Informació ben prioritzada.
◦ Correcció ortogràfica i sintàctica dels idiomes utilitzats.
◦ Facilitat de navegació pel contingut. Facilitat a l'hora de trobar la informació per part de
l’usuari.
◦ Les pàgines estan complertes, no hi manca informació.
◦ Les imatges no triguen a descarregar-se.
◦ Els enllaços funcionen correctament.
◦ Operativa de funcionament compatible amb tots els navegadors.
◦ Web responsiva.
◦ El web ofereix una visió de conjunt del contingut.
3. Fiabilitat
◦ El contingut és fiable.
◦ El contingut compleix la legislació del país.
◦ El contingut no infringeixi els drets de propietat intel·lectual d’altres persones o
organitzacions.
◦ El web inclou informació de contacte.

