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Bases del certamen
Definició del certamen
2021 ODS Youth Academy Challenge és un certamen que premiarà el millor

treball de recerca i el millor treball disseny, presentats pels equips de

recerca dels Instituts de les comarques de Conca de Barberà, Priorat,

Garrigues i Urgell i els equips de disseny de l’Escola d’Art i Superior de

Disseny Ondara de Tàrrega.

Objectius
● Sensibilitzar dels problemes mediambientals que amenacen la

transregió dels efectes negatius derivats del fenomen del despoblament

i l’envelliment de la població.

● Identificar solucions que donin resposta a la problemàtica

mediambiental, social i econòmica del territori.

● Detectar talent, augmentar la vocació científica i incentivar el

compromís, entre els joves, per protegir i restaurar la integritat del

sistema ecològic del territori.

● Promoure la divulgació de la ciència i les accions col·laboratives que

generin un canvi constructiu per aconseguir formes de vida més

diverses i sostenibles.

● Donar a conèixer experiències d’escoles, instituts i entitats que

contribueixin a construir un món més sostenible.

● Fomentar l’emprenedoria cívica i la participació digital dels joves en els

processos d’innovació oberta i descoberta emprenedora.

● Potenciar les experiències que afavoreixin el coneixement i la divulgació

dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions

Unides.
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Àmbits temàtics dels treballs de recerca
Els projectes presentats han de contribuir a la millora de la qualitat de vida de

les persones i la cura del medi ambient al territori.

Els àmbits temàtics es definiran per un consell científic en base a les àrees de

coneixement del projecte “El Crit de les Conques”.

Com a exemple d’antecedent, en el projecte “Lo Crit del Delta” iniciat l’any

2019, els àmbits temàtics identificats van ser:

1. Regressió i subsidència

2. Biodiversitat i contaminació

3. Canvi climàtic, pesca i aqüicultura

En qualsevol d’aquests àmbits temàtics, cal tenir en compte la viabilitat

econòmica, comunicació i finançament del projecte.

En el moment de la inscripció al certamen, els/les alumnes candidats/tes

hauran d’optar per un dels àmbits temàtics especificats. Si bé, les entitats

organitzadores podran reassignar-lo a un altre àmbit temàtic en funció de les

característiques del projecte presentat. Aquesta reassignació no interferirà en

la valoració global del projecte.
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Treballs de disseny
● Maquetació del treball de recerca adjudicat (20% de l’esforç acadèmic):

○ Format totalment digital

○ Definir l’orientació de la pàgina, tipografies, colors, il·lustracions,

marges, capçaleres i peus de pàgina, portada, etc.

● Infografia del repte i la solució (40% de l’esforç acadèmic):

○ Infografia totalment digital i interactiva.

○ Tindrà una versió imprimible en DIN A2 (orientació a escollir

lliurement) que s'extraurà de la versió digital amb l'essència del

treball de recerca. Aquesta incorporarà 3 QR’s on cada un

enllaçarà al treball de recerca maquetat, la infografía digital

interactiva i al clip de vídeo.

● Clip de vídeo per presentar el treball (40% de l’esforç acadèmic):

○ Vídeo d’aproximadament 40-60 segons que presenti el treball de

recerca, el repte i la recerca de la solució.

○ Podrà editar-se amb biblioteques obertes de música i vídeo i si

l’equip ho desitja complementar-ho amb narració en off i imatges

pròpies.
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Composició dels equips participants
Els equips seran monodisciplinars i pluridisciplinars (tandem d’equips de

recerca i disseny), formats de la següent manera:

● Equip de recerca: 1 o 2 alumnes de la línia científica-tecnològica.

● Equip de recerca: 1 o 2 alumnes de la línia social-humanística.

● Equip de disseny: 2 a 4 alumnes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny

Ondara de Tàrrega, amb la tasca de fer un treball de disseny a partir

d’interpretar el treball de recerca. Proposar l’ús de tipografies, colors i

il·lustracions; el disseny visual d’una infografia interactiva i l’aportació

d’elements creatius per un clip de vídeo. Prèviament, l’equip de recerca

li lliurarà un concept-map amb la problemàtica plantejada, la recerca

realitzada, la solució proposada i la llista i enllaços dels referent. La

Fundació Cívica Innomnium facilitarà les eines tècniques i biblioteques

obertes per la producció del material audiovisual.

Composició del jurat
El jurat estarà integrat per professors/es dels Instituts participants, Serveis

Educatius de les comarques de la transregió, experts en els àmbits temàtics

del certamen, i membres de les entitats organitzadores del certamen.

Valoració del jurat
Els criteris de valoració dels treballs de recerca es basen en:

1. RECERCA: la investigació realitzada sobre la temàtica en qüestió i el

seu grau de consulta i interacció a la xarxa digital de coneixement

wecanCRIT (25 punts).
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2. INNOVACIÓ: les solucions proposades per respondre als reptes

plantejats en els projectes (25 punts).

3. CREATIVITAT: la creativitat alhora de trobar una solució (25 punts).

4. IMPACTE SOCIAL: els beneficis socials previstos en el territori de les

solucions proposades per fer front a la problemàtica plantejada (25

punts).

Els criteris de valoració dels treballs de disseny es basen, per a cada una de

les tres entregues, en:

1. IMPACTE VISUAL: contingut que capta l’atenció (25 punts).

2. CREATIVITAT: la creativitat alhora d'expressar el contingut (25 punts).

3. FÀCIL COMPRENSIÓ: mostrar la informació de forma clara i entenedora

per a tothom (25 punts).

4. IMPACTE EMOCIONAL: la capacitat d’emocionar amb el contingut (25

punts).
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Dotació del premi
S’atorgarà un total de 5.000 € per premiar a cadascun dels equips

participants, el millor tandem d’equip de recerca i equip de disseny, el millor

equip de recerca, el millor equip de disseny i el segon millor equip de recerca.

Tots els participants rebran un diploma acreditatiu de la seva participació.

El desemborsament del premi es farà en un pagament únic en l’acte de

lliurament previst.

La concessió del premi resulta compatible amb l’obtenció de qualsevol altra

subvenció d’entitats.

Terminis
Inscripció per participar en aquesta convocatòria
De l’1 al 10 de gener de 2022 i cal emplenar el formulari d’inscripció.

En aquest formulari d’inscripció, els equips d’alumnes participants declaren

que:

● Accepten i compleixen les bases.

● El/la candidat/a presentant del projecte està degudament autoritzat/da

per presentar-lo, així com per fer els tràmits i/o actuacions necessàries

durant la duració del certamen.

● Cedeixen els seus drets d’imatge a les entitats organitzadores en el

marc del Premi 2021 ODS Youth Academy Challenge, així com accepten

que han obtingut les autoritzacions necessàries respecte l’ús de la

imatge de tercers que apareguin.

● Accepten la clàusula de protecció de dades i consenten el seu

tractament de conformitat amb el que s’indica en la mateixa.
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● La informació lliurada és fidedigna.

● Són autors/es intel·lectuals de les idees que presenten i que no han fet

ús d’informació privilegiada o registrada sense els permisos

corresponents.

● Els/les autors/es són responsables de qualsevol reclamació sobre

propietat intel·lectual o utilització d’informació de domini privat,

mantenint indemne a les entitats organitzadores davant qualsevol

possible reclamació.

Lliurament dels continguts
Els continguts es lliuraran en digital a través de Google Drive a

info@innomnium.cat.

Equips de recerca: gener 2022

Equips de disseny: juny de 2022

Lliurament dels premis
Al mes de juliol de 2022, el jurat comunicarà els equips premiats de la 1a edició

del “2021 ODS Youth Challenge” de la Transregió de les Conques.

Amb l’objectiu de continuar impulsant l’emprenedoria, els equips finalistes

podran accedir a altres premis i iniciatives similars promoguts per institucions

amb les que almenys una de les entitats organitzadores hagi subscrit acords

en aquest sentit. L’acte serà a un lloc a determinar.

Organitza
● Fundació Cívica Innomnium.

● Fundació Lluís Carulla.

● Museu de la Vida Rural.

● Instituts de la Transregió de les conques.

● Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara.
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Aquesta obra està subjecta a una llicència de
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons.
Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o
transformació d'aquesta obra sense la respectiva autorització prèvia dels seus autors, amb
les excepcions previstes per llei, així com l'ús privatiu per a finalitats comercials o lucratives.
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