
 

 

 

 

 

 

Bases dels Premis Blogs la Tordera 2015 

 

 

1. L’Institut Escola la Tordera organitza els Premis Blogs la Tordera corresponents a 

l’any 2015 amb l’objectiu de promoure la creació, manteniment i promoció de blogs. 

 

2. A efectes d’aquest certamen, s’entendrà per blog tota aquella publicació digital, amb 

continguts principalment originals i inèdits, que continguin majoritàriament text en 

qualsevol format (text, àudio, video), que permetin la seva ordenació, d’actualització 

regular, i que permetin la retroalimentació amb els lectors. 

 

3. Per defecte, s’inscriuran als Premis Blogs la Tordera tots aquells blogs amb 

continguts originals elaborats a l’assignatura d’Informàtica de 4t d’ESO. 

 

4. S’admetran blogs publicats sota pseudònim o de forma anònima sempre que el 

professorat del centre tingui coneixement de les dades reals de l’autoria del blog. 

 

5. L’organització es reserva el dret d’admissió d’inscripcions de blogs al concurs, els 

quals seran revisats per determinar si s’ajusten o no a les bases de la convocatòria.  

 

6. La inscripció de blogs als Premis es realitzarà el 6 de març de 2015, d’acord amb la 

finalització del treball de l’aula.  

 

7. El període de selecció dels finalistes començarà el dia 9 de març de 2015 i 

finalitzarà el dia 13 de març de 2015 a les 24:00 hores. 

 

8. El període de votació dels blogs finalistes començarà el dia 16 de març de 2015 i 

finalitzarà el dia 25 de març de 2015 a les 24:00 hores. 

 

 



 

 

9. Els finalistes dels Premis Blogs la Tordera sorgiran d’entre els treballs presentats. 

La selecció anirà a càrrec del Jurat del certamen, que estarà integrat per professors 

del centre. 

 

10. El nombre total de vots assolits determinarà el guanyador absolut del certamen. 

 

11. En cas de detectar una possible anomalia o frau, l’organització es reserva el dret 

de retirar els vots a un blog, prèvia justificació. 

 

12. Els premis es lliuraran en acte públic. Els premis seran indivisibles.  

 

13. L’entrega de guardons als guanyadors es farà el dia de la gala d’entrega en el lloc i 

la data indicada. La no assistència a la gala, per part dels guanyadors, suposa la 

immediata renúncia al guardó. Determinades situacions excepcionals de causa major, i 

comunicades amb anterioritat al professorat, poden donar lloc a un estudi de forma 

individualitzada i posterior actuació, a discrecionalitat del centre. 

 

14. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas que ho 

consideri oportú, la qual cosa serà oportunament publicada pels canals habituals de 

comunicació del centre. 

 

15. La presentació de blogs per a la seva participació als Premis Blogs la Tordera 

implica una total acceptació d’aquestes bases, així com de les decisions del jurat i de 

les votacions dels usuaris. 

 

 

Santa Maria de Palautordera, 04 de març de 2015 


