
BASES DEL CONCURS #ElGarrotinMasMejor

Qui organitza aquest concurs?
El concurs #ElGarrotinMasMejor està organitzat per l'Escola d'E.E. l'Arboç, de la Fundació el 

Maresme i forma part del projecte #ConRitmo que s'està duent a terme aquest any a l'escola. 

Si vols saber-ne més no dubtis en visitar l'apartat "Projecte Aspacenet" de la nostra web: 

http://amidacomunica.cat/projecteaspacenet.
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Objectiu del concurs
L’objectiu d’aquest concurs és oferir un espai obert a tothom que potenciï la participació 

d’usuaris, famílies, professionals d’altres centres i persones en general , tot compartint 

experiències. Pretenem crear un espai on tots tinguem les mateixes oportunitats d’expressió i 

alhora incrementar l’autoestima i l’autonomia personal.

Què haig de fer per participar-hi?
1 - El primer pas és que pensis o escriguis un garrotin i et gravis cantant-lo, la temàtica és total-

ment lliure. Por ser amb música o a capel.la, que vol dir només cantada amb veu. Pots veure 

exemples al Youtube Amidacomunica (no cal que siguin iguals, només és a tall d’exemple). 

L'únic requeriment que han de tenir els vídeos presentats és que tinguin un garrotin ideat i 

cantat per a vosaltres,  així que pel que fa la resta, deixa volar la imaginació! 

Un cop tinguis el vídeo has de penjar-lo al Youtube.

IMPORTANT: El vídeo ha de ser públic per tal que puguem tenir-hi accés

2 - En el segon pas hauràs de fer clic al botó "Participa!" que trobaràs al següent enllaç:  

http://amidacomunica.cat/projecteaspacenet, a la pestanya "#ElGarrotinMasMejor" o anar 

directament a http://amidacomunica.cat/projecteaspacenet/participa. 

En aquesta pàgina trobaràs un formulari on, a part d'altres dades, hauràs de facilitar el link del 

Youtube del teu vídeo i el teu correu electrònic perquè ens puguem posar en contacte amb tu. 

Per penjar un vídeo al Youtube necessites tenir un compte gmail. 

Si no saps com fer-ho al següent enllaç pots trobar-hi una guia pas a pas: 

http://amidacomunica.cat/guides/show/1
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Cada vegada que un participant ens faci arribar un vídeo aquest s'introduirà a una 

presentació Amida automàticament (podeu veure-les al següent enllaç: 

http://amidacomunica.cat/searchtag/elgarrotinmasmejor). D'aquesta manera els 

alumnes de l'escola que formen part del jurat podran reproduir els vídeos de manera 

autònoma i així poder escollir el guanyador. No saps en què consisteix una presentació 

Amida? Ves a l'apartat "Què és l'Amida?".

i

Dates
El concurs estarà obert del 20 de gener del 2016 al 15 d’abril del 2016. El veredicte es farà 

públic el 25 d’abril del 2016 en una gran gala que es farà a l’escola l’Arboç.

Posteriorment també s'enviarà un correu a tots els participants amb la decisió presa pel jurat. 

També es farà pública a les nostres xarxes socials. 

Qui hi pot participar?
El concurs està obert a tothom qui hi vulgui participar. Familiars dels nens del centre, escoles, 

esplais, associacions,... o qualsevol persona que a nivell particular vulgui participar-hi!

S'hi pot participar a nivell individual o en grup i no hi ha límit de participacions per concursant.

El jurat
El jurat estarà composat per 8 alumnes del centre,  2 mestres, 2 familiars i 2 persones no vincu-

lades al projecte que mitjançant aquesta aplicació web (AmidaComunica.cat) podran veure i 

analitzar per poder deliberar i arribar als 3 Garrotins guanyadors.

Premis
S'atorgaran tres premis que consistiran en:

 • 1er premi al Garrotin més divertit - Càmera de fotos i vídeo digital Sanya 10Mpx

 • 2on premi al Garrotin més divertit - Estació meteorològica digital

 • 3er premi al Garrotin més divertit - Pen Drive 16GB

A més, es farà menció al "garrotin" més creatiu i el "garrotin" més espectacular. 

Ens reservem mencions especials per "garrotins" curiosos.

IMPORTANT! Un cop enviat el formulari rebràs un correu electrònic a l'adreça que hagis 

facilitat amb un enllaç que et permetrà �nalitzar la teva participació al concurs. Aquest 

pas és imprescindible perquè puguem veri�car que has introduït el correu correcta-

ment i, per tant, és necessari perquè la participació sigui vàlida.



icones de freepik.com

Altres clàusules
• Les dades personals facilitades (nom i correu electrònic) formaran part d'una llista de correus 

propietat de l'escola a la qual s'hi enviarà informació referent al concurs (recordatoris, vere-

dicte,...). També podrà ser utilitzada per enviar informació que creiem que pugui ser del vostre 

interès referent a l'escola i/o a l'aplicació web AmidaComunica. En cas que no estiguis interes-

sat en rebre més correus podràs desubscriure't de la llista seguint un enllaç que inclouran tots 

els correus enviats. 

• L’organització es reserva el dret de treure o no publicar els vídeos i/o fotos que  no tinguin un 

contingut adequat o que no estiguin en la línia dels nostres objectius .

• La participació en aquest concurs voldrà dir que s’accepten totes les bases establertes en 

aquest document.


