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1. FUNCIONAMENT DEL CONCURS

Tipus d’activitat: Concurs

Data: Setmana del 18 al 24 d’octubre (24 d’octubre, Dia del Canvi Climàtic)

Lloc: En línia

Dirigit a: Públic de 6 a 18 anys

Conceptes per desenvolupar:

● Canvi climàtic
● COP 27
● Acció climàtica

Objectius específics:

● Augmentar els coneixements sobre el canvi climàtic i les conseqüències
que se’n deriven.
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● Conèixer la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic que
se tindrà lloc el 2022 i la seva rellevància internacional.

● Reconèixer la importància de passar a l'acció davant de la crisi climàtica.
● Donar visibilitat a projectes dels ICU del CSIC a les Balears relacionats amb

el canvi climàtic als menors d'edat i les seves famílies.

Descripció:

Amb motiu de la celebració del 24 d'octubre, el Dia Internacional contra el Canvi
Climàtic, i la COP 27, que tindrà lloc enguany, la Representació del Consell
Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a les Illes Balears farà un concurs
d'audiollibres relacionat amb aquestes temàtiques. Aquest concurs pretén
esbrinar què entenen els menors sobre el canvi climàtic i quina influència tenen
les Conferències de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic al nostre dia a dia.

Hi poden participar tant els centres educatius com les famílies de manera
particular. L'objectiu és que l’infant que hi vulgui participar pugui fer un petit
audiollibre relacionat amb el canvi climàtic i la COP 27. Es publicarà a la web i les
xarxes socials de la Representació tota la informació sobre aquest concurs i els
premis als quals s'optarà.

Les persones interessades podran participar al concurs, que es divideix per
categories segons les edats. Per a cada categoria hi haurà una persona
guanyadora, que podrà gaudir del premi que es detalla més endavant:

Concurs:
● Categoria 1: entre 6 i 9 anys
● Categoria 2: entre 10 i 12 anys
● Categoria 3: entre 13 i 15 anys
● Categoria 4: entre 16 i 18 anys

El jurat:

El jurat estarà compost per persones dedicades a la investigació científica del
CSIC a les Illes Balears i de les àrees de cultura científica i comunicació.

Dates importants:
● Publicació de la pàgina web: 12 de setembre.
● Inscripció: del 12 de setembre al 6 d’octubre.
● Selecció de guanyadors i guanyadores: del 7 al 20 d’octubre.
● Publicació de les persones guanyadores: 24 d’octubre.
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● Publicació dels audiollibres editats digitalment: a partir del 6 de
novembre.

1.1. Bases del concurs

El termini d’inscripció serà del 12 de setembre al 6 d’octubre, ambdós inclosos.
Si algú té algun problema a l'hora d'emplenar el formulari, podrà contactar amb la
Representació.

Podran participar en aquest certamen les persones que tinguin edats compreses
entre els 6 i els 18 anys. El familiar o la persona responsable ha d'emplenar el
formulari d’inscripció.

Cada participant podrà presentar un únic audiollibre. Els treballs hauran de ser
originals i inèdits i no podran haver estat presentats a cap altre certamen.

L'audiollibre es pot fer tant en català com en castellà.

Durada segons les categories:
● Categories 1 i 2: durada entre 2 i 3 minuts.
● Categoria 3: durada entre 4 i 5 minuts.
● Categoria 4: durada entre 5 i 6 minuts.

Pel que fa a l'audiollibre:

1. S’ha d'enregistrar un àudio sobre el canvi climàtic i la COP 27 i adjuntar el
text que es reciti.

2. Els fitxers s'han d’enviar únicament mitjançant el formulari d’inscripció.
3. S'han d’enviar tres fitxers adjunts: un en format mp3 i els altres dos en

format pdf. L'àudio no ha de superar els 20 MB de mida. Aquests fitxers han
de tenir el contingut següent:

Arxiu Nom de l’arxiu Contingut

1 Títol_Audiollibre.mp3 ● Àudio
Sense dir el nom

Arxiu Nom de l’arxiu Contingut
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2 Títol_Audiollibre.pdf ● Títol de
l’audiollibre

● Text amb la
història o conte

Sense firmar

Arxiu Nom de l’arxiu Contingut

3* NomResponsab
le_Audiollibre.p

df

1. Títol de l’audiollibre

2. Categoria a la qual pertany

3. Dades de
la persona
responsa
ble

Nom complet

Adreça
electrònica

Telèfon

4. Dades del
menor

Nom complet

Edat

* En cas de tenir 18 anys, no seran necessàries les dades sobre la persona
responsable; n'hi haurà prou amb les dades de l'autor o autora.

El termini de presentació comença el mateix dia de la publicació de les bases a la
web de la Representació del CSIC i acaba el dia 6 d'octubre a les 23.59 h.

Valoració

El jurat, constituït per persones de l’àmbit científic i de la divulgació científica:

• Atorgarà un únic premi per a cada categoria per al millor audiollibre.
• Podrà interpretar aquestes bases quan sigui necessari.
• Podrà determinar-ne les normes de funcionament.
• Ostenta les màximes facultats amb vista a l'atorgament del premi.

A l'audiollibre, es valoraran els aspectes següents:

● Relació de l'obra amb el canvi climàtic i la COP 27.
● Durada de l’audiollibre.
● Creativitat de la història o conte.
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La decisió del jurat serà inapel·lable. En tot cas, l'organització d’aquest certamen
ha de garantir que els membres del jurat jutgin les obres sense conèixer-ne
l'autoria.

L'anunci dels / de les guanyadors/es es farà el 24 d'octubre de 2022 i es publicarà a
la web i xarxes socials de la Representació. A més a més, es contactarà amb les
persones guanyadores.

És condició necessària que la persona guanyadora assisteixi presencialment a
l'acte del mes de novembre per recollir el premi o, si no, haurà de delegar en una
altra persona.

La Representació del CSIC a les Illes Balears podrà publicar o difondre els
audiollibres rebuts als mitjans que es considerin oportuns. Els drets dels
audiollibres romandran en poder dels autors.

La participació en aquest certamen implica la total acceptació de les bases.

2. FUNCIONAMENT DEL PREMI

Les persones guanyadores de cada categoria rebran com a premi una visita a
l'IMEDEA, que gaudiran al mes de novembre. La visita inclourà petites xerrades,
activitats i tallers que es faran amb el menor guanyador acompanyat per dos o
tres familiars, així com el lliurament del diploma. Les dues primeres categories
vindran a la visita de manera conjunta un dia de novembre (preferiblement un
divendres horabaixa) i les dues següents hi assistiran un altre dia, també
conjuntament.

Els premis variaran lleugerament en funció de la categoria a què s'haguessin
apuntat les persones guanyadores. Les activitats i les explicacions s'adaptaran al
nivell de comprensió de cada rang d'edat.

A més, la Representació s'encarregarà de la despesa del transport i l'allotjament
de les persones guanyadores que procedeixin d'Eivissa, Formentera i Menorca.

2. 1. Premi categories 1 i 2 (guanyadors entre 6 i 12 anys)

Data: Un divendres horabaixa

Lloc: IMEDEA
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Dirigit a: Menors entre 6 i 12 anys i familiars acompanyants

Conceptes per desenvolupar:
● Canvi climàtic
● COP 27
● Recerca a les Illes Balears

Objectius específics:
● Donar a conèixer els efectes del canvi climàtic.
● Conèixer els estudis de recerca sobre el canvi climàtic dels ICU.
● Mostrar els efectes del canvi climàtic a les Illes Balears.
● Descobrir què és la COP 27.

Descripció:

El premi consistirà en una visita a l’IMEDEA. En primer lloc, es donarà la
benvinguda al centre, es farà una dinàmica i es mostraran les instal·lacions.

Tot seguit, es farà una activitat relacionada amb el canvi climàtic i la COP.

En darrer lloc, es lliurarà un diploma a cada guanyador/a amb materials de
marxandatge i es farà el comiat.

2. 2. Premi categories 3 i 4 (guanyadors entre 13 i 18 anys)

Data: Un divendres de novembre

Lloc: IMEDEA

Dirigit a: Menors entre 13 i 18 anys i familiars acompanyants

Conceptes per desenvolupar:
● Canvi climàtic
● COP 27
● Recerca a les Illes Balears

Objectius específics:
● Donar a conèixer els efectes del canvi climàtic.
● Conèixer els estudis de recerca sobre el canvi climàtic dels ICU.
● Mostrar els efectes del canvi climàtic a les Illes Balears.
● Descobrir què és la COP 27.
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Descripció:

El premi consistirà en una visita a l’IMEDEA. En primer lloc, es donarà la
benvinguda al centre, es farà una dinàmica i es mostraran les instal·lacions.

Tot seguit, es farà l'escape room «L'enigma del canvi global»:

N’Aina Gomis és una investigadora del CSIC especialitzada en el canvi
global que participarà a la pròxima COP 27 enguany.

La COP és la Conferència de l'ONU sobre el Canvi Climàtic, que ha estat
dissenyada per assolir les passes successives i necessàries en el procés de
negociacions sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides.

Enguany tindrà lloc al novembre a Egipte i, en aquesta vint-i-setena
conferència, n’Aina presentarà el seu darrer estudi, que tindrà un impacte
que mai s’hauria imaginat.

A causa dels resultats obtinguts al seu darrer estudi, n'Aina ha començat
a rebre amenaces per part de gent important i influent i ens hem
assabentat que fa uns dies va agafar un vol i no n'hem tornat a saber res
pus.

N'Aina va decidir amagar els documents en algun lloc del seu despatx i
ens va demanar que els trobàssim i que els duguéssim a la COP, on ens hi
reunirem.

Jo som l'única persona que coneix alguna cosa d'aquestes pistes, però no
me'n record de totes, així que necessit una mica d'ajuda.

Qui s'ofereix a ajudar-me a resoldre aquest enigma?

En darrer lloc, es lliurarà un diploma a cada guanyador/a amb materials de
marxandatge i es farà el comiat.
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