
BASES PREMIS DOTACIÓ .CAT

Objectiu

L’objectiu  és  reconèixer  els  millors  webs  de  la  Dotació  .cat fets  per
alumnes de tots els territoris de parla catalana d’últim cicle de Primària,
ESO,  Batxillerat  i  Cicles  Formatius.  Aquest  reconeixement  també  vol
estimular la creació de continguts digitals en català.

Participants

Aquests premis, que reconeixen els millors webs de la Dotació .cat, s’adrecen
a estudiants de 5è i 6è de Primària        , ESO, Batxillerat i  Cicles Formatius de
Grau Mitjà i Superior.

Els projectes han de ser creats per  l’alumnat  i  poden  ser  guiats  i
acompanyats pels equips docents. La inscripció dels projectes als premis
l’hauran de fer els equips docents en nom del seu alumnat. Cada docent
pot inscriure més d’un projecte web. 

Categories

 Millor web de Primària:  Dirigit a alumnes d’últim Cicle de Primària,
5è i 6è.

 Millor web d’ESO: Dirigit a alumnes des de primer a quart d’ESO.

 Millor web de Batxillerat:  Dirigit a alumnes de qualsevol modalitat de
Batxillerat.

 Millor web de Cicles Formatius (CFGM i CFGS): Dirigit a alumnes
de qualsevol Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior.

Tema i Contingut

Tema:

El tema del lloc web és lliure, es valorarà positivament l’originalitat i que els
projectes  aportin  algun  tipus  de  solució  a  la  societat  o  incloguin  alguna
funcionalitat.  

https://fundacio.cat/dotacio/


Contingut:

 El contingut de  tots  els llocs web presentats (text,  imatges,
animacions, música i sons) ha de ser propi o si es reprodueix s’ha
de tenir  el permís de l’autor/a i  informar del  seu origen,  així  com
respectar-ne la llicència d’ús.  

 Només s’avaluarà el contingut públic del lloc web.
 El contingut del lloc web ha de ser com a mínim en català. També es

valorarà la correcció ortogràfica i sintàctica del web. 
 A la pàgina principal del lloc web hi ha de constar “Amb el suport

de”  i  el logotip de la Fundació .cat i  el  logotip del  registrador.
Podeu trobar els logotips a l’apartat         de recursos del web.  

 No s’admetran continguts que incitin a l’odi, la violència o
la  discriminació o que vulnerin la legalitat vigent.

 Si el lloc web no compleix les bases dels premis, l’organització
el  pot desqualificar i  treure del reconeixement i/o suspendre el
servei d’allotjament, el grup o persona  concursant que l’estigui
fent servir.

Característiques tècniques:

Els registradors que proporcionen la Dotació .cat son  Dinahosting, 
Nominalia i Don Dominio i ofereixen com a mínim:

• 1 GB d'allotjament web
• 50 GB de transferència mensual
• PHP7
• 1 base de dades de MySQL / MariaDB
• Servidors de DNS
• Gestió del DNS
• 1 compte de correu electrònic
• 1 compte d'accés per FTP
• Certificat SSL gratuït

Calendari i operativa: 

 17/02/2023:  publicació  del  procés  d’inscripció  al  web
dotacio.fundacio.cat 

 Fins al 31/03/2023: presentació de projectes acabats. 
 Fins al 01/05/2023: valoració dels projectes web per part del jurat.
 Setmana del 01/05/2023: publicació dels projectes finalistes. 
 Setmana del 08/05/2023: publicació dels projectes guanyadors. 
 Mitjans - finals de maig: entrevista als premiats al programa “Popap”

de Catalunya Ràdio.

https://dotacio.fundacio.cat/
https://dotacio.fundacio.cat/
https://dotacio.fundacio.cat/recursos/


Jurat:

El jurat  dels Premis Dotació .cat és designat per la Fundació .cat i  està
format per persones expertes del món de la comunicació, el disseny,
l’ensenyament i la tecnologia. 

Criteris de Valoració:

Criteris obligatoris

Els continguts indispensables per tal que un projecte entri  a formar
part  dels  Premis  Dotació  .cat  els  trobareu  a  l’apartat  “Tema  i
contingut”  d’aquestes  bases.  Tot  projecte  que  no  compleixi  amb
aquests requisits previs quedarà exclòs.

Criteris específics de valoració per a llocs web: 

Juntament amb els criteris obligatoris descrits,  s’avaluaran els següents
conceptes englobats en 4 blocs. Cada bloc es puntuarà sobre 15 punts i,
per tant, la puntuació màxima pot ser de 60 punts. 

A més a més, el jurat valorarà positivament si el contingut i el disseny del
web  són propis i originals i si aquest aporta alguna funcionalitat.

A continuació es presenten els aspectes que el jurat tindrà en compte
per  cada web i així  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, arxius d’àudio, vídeo, etc.
 Contingut actualitzat
 Possibilitat d’interacció
 Lloc web dinàmic
 Bona llegibilitat del text
 Textos escrits correctament i de redacció àgil



2. Usabilitat

 Nom del domini senzill i fàcil de recordar
 Lloc web ordenat i ben estructurat. Informació ben prioritzada
 Correcció ortogràfica i sintàctica dels idiomes utilitzats
 És fàcil  navegar pel  contingut.  Instruccions de navegació clares.

Fàcil de trobar la informació per a l’usuari
 Les pàgines estan complertes, no hi manca informació
 Les imatges estan ben comprimides i no triguen a descarregar-se
 Els enllaços funcionen correctament
 Web responsiva
 Web accessible per a tot tipus de contextos i diversitats funcionals

3. Fiabilitat

 El contingut és fiable
 El contingut compleix la legislació del país
 L’administrador/a del web s’ha assegurat que el contingut no

infringeixi  els  drets  de  propietat  intel·lectual  d’altres
persones o  organitzacions

 El lloc web no ofereix continguts que puguin ser ofensius per
a  usuaris  menors  d’edat  o  que  en  puguin  afectar
seriosament el desenvolupament

 El lloc web ofereix informació transparent sobre la gestió
de les  dades  personals  que recull  (ja  sigui  a  través  de
formularis o altres funcionalitats  del  web, o via galetes)
indicant la política de  privacitat d’aquestes dades

4. Competència i comprensió d’Internet

 El projecte reflecteix que els estudiants saben com funciona un lloc
web

 El lloc web conté material audiovisual ( imatges, vídeos, àudio)
 Els enllaços funcionen correctament
 El lloc web funciona amb tots els navegadors
 Les dimensions del lloc web són correctes
 Els  desplaçaments  verticals  i  horitzontals  pel  lloc  web

funcionen  correctament
 El logotip superior del lloc web enllaça amb la pàgina inicial
 El contingut (tant text com multimèdia) està degudament acreditat 

Premis: 

Els projectes guanyadors rebran un premi per a tots els alumnes de
la seva aula per a realitzar una activitat conjunta en el seu territori
amb els docents necessaris. 



Reserva de modificació o anul·lació: 

La Fundació .cat es reserva el dret de prorrogar, modificar o anul·lar els
premis i/o les bases en qualsevol moment.
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