
 
 

C/. Alfons el Magnànim, 29, 2º-1ª. 
07004 Palma de Mallorca 

Tel. 871 90 50 66 
info@oaib.es 

1 
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I CONCURS ESCOLAR, DE L'OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA 
CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS 

 
 
L’OAIB, amb la finalitat de promocionar els valors d'integritat, honestedat, solidaritat i responsabilitat, i amb 
el propòsit de complir els principis d'objectivitat, publicitat i lliure concurrència convoca, d'acord amb les 
següents bases el I CONCURS ESCOLAR DE VALORS CONTRA LA CORRUPCIÓ. 
 
 
 

BASES: 

 

El tema objecte del concurs és qualsevol relacionat amb la lluita contra 
la corrupció i la defensa de valors ètics que permetin la seva 

erradicació de la societat.  
 
 
 

A. PARTICIPANTS: 
 
Podran participar tots els joves escolaritzats en algun dels centres públics, concertats o privats d'aquesta 
Comunitat Autònoma que tinguin entre 13 i 18 anys 
La participació podrà ser individual o en grup. Els grups podran estar constituïts per un màxim de 6 
persones i totes elles hauran d'estar matriculades en el mateix centre. Cada autor o grup podrà presentar un 
únic treball en cadascuna de les categories. Cap persona podrà pertànyer a dos grups diferents. La tècnica i 
el tema seran lliures, havent de ser històries completes, originals i inèdites, no premiades en cap altre 
concurs. 
No s'acceptaran obres que fomentin la discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
S'estableixen les següents categories: 

• Còmic 
• Vídeo 
• Fotografia o cartell publicitari 

 
Els treballs podran presentar-se indistintament en català o castellà. 
 
 
B. REQUISITS: 
 
Els joves interessats en prendre part en aquest concurs hauran d'observar les següents normes en 
cadascuna de les categories: 
 
• Còmic 

a. Les obres podran realitzar-se tant a mà com mitjançant tècniques digitals i hauran d'estar 
realitzades a dues pàgines, en blanc i negre o color i a una sola cara. Els treballs podran presentar-se 
indistintament en català o castellà. 
b. El format de cada pàgina ha de ser DIN A3 (29’7 cm d'ample per 42 d'alt) deixant marges en blanc 
de 1’5 cm en totes les vores. 

 
 
• Vídeo 
Els treballs tindran una durada màxima de 90 segons i mínima de 30, amb una resolució màxima d'imatge 
Full-HD 1080p. La grandària de l'arxiu final no podrà superar els 500 Megas. Els formats admesos seran 
AVI i MP4. 
 
• Foto o cartell publicitari 

a. El treball fotogràfic pot incloure títol o lema, o ser una composició fotogràfica.  



 
 

C/. Alfons el Magnànim, 29, 2º-1ª. 
07004 Palma de Mallorca 

Tel. 871 90 50 66 
info@oaib.es 

2 

Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears 

b. Es recomana una grandària en el costat menor de 2.480 píxels o més i una resolució mínima de 
72ppp 
c. Les obres hauran de presentar-se en format JPG i la grandària màxima de l'arxiu serà de 12 
megas. 

 
 
C. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: 
 
La presentació dels treballs juntament amb la documentació necessària exigida es realitzarà en el centre 
escolar en el qual estiguin matriculats els alumnes i aquest serà l'encarregat de la presentació davant 
l’OAIB. 
La presentació la realitzarà cada centre escolar en la plataforma que l’OAIB posarà a la disposició dels 
centres a aquest efecte. 
El termini de presentació dels treballs serà des del dia 15 de gener de 2021 fins al 15 d'abril de 2021 a les 
14 h 
La convocatòria es publicarà en la pàgina web de l’OAIB 
 
 
D. JURAT 
 
El Jurat estarà format per 6 persones i estarà compost per: 

• President: Sr. Director de l’OAIB. 
• Vocals: 2 representant de la Conselleria d’Educació 

1 representant de l’OAIB 
2 representants d'El Corte Inglés 

• Secretari/a: Un/a tècnic/a de l’OAIB 
 
 
E. FALLADA 
 
L’OAIB donarà a conèixer la fallada mitjançant la publicació del mateix en la pàgina web de l’OAIB. La 
fallada serà inapel·lable i s'adoptarà per majoria dels membres del jurat. 
 
 
F. PREMIS 

 

* CATEGORIA CÒMIC: 200 €  

* CATEGORIA VÍDEO: 200 €  

* CATEGORIA FOTO o CARTELL PUBLICITARI: 200 €  

 
 
L’OAIB es reserva el dret de suspendre i declarar desert el concurs en alguna de les seves categories si a la 
mateixa no concorren un mínim de 4 treballs. 
 
Les obres guanyadores en cadascuna de les categories passaran a ser propietat de l’OAIB i els/les 
participants premiats/des autoritzen expressament i sense contraprestació econòmica a l’OAIB per a la 
reproducció, publicació, distribució, exhibició i projecció de la seva obra en activitats referides a la promoció i 
difusió de la lluita contra la corrupció, podent utilitzar-se en medis físics o digitals, web, xarxes socials, 
presentacions, etc. 
 
 
G. OBLIGACIONS DE L’OAIB 
 
L’OAIB es compromet a realitzar la difusió publicitària de la concessió dels premis pels mitjans habitualment 
utilitzats en la difusió de les seves activitats. 
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H. OBLIGACIONS DELS/LES SELECCIONATS/DES: 
 
Els/les autors/res premiats/des, en qualsevol de les categories, lliuraran a l’OAIB l'original de l'obra. 
Els autors seran els responsables únics i es comprometen a assumir personalment qualsevol responsabilitat 
que pogués derivar-se en relació amb el compliment de les disposicions en matèria de Propietat Intel·lectual 
i drets d'imatge sobre els treballs presentats al concurs. 
 
 
I. CLAUSULA DE PROTECCION DE DADES 
 
De conformitat amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016 i 
el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals, l'informem que les dades de caràcter personal que acompanyen a les obres seran objecte 
de tractament, sota la responsabilitat de l’OAIB, amb la finalitat d'identificar a l'autor/a d'aquestes, podent 
exercir davant l’OAIB els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. S'informa que les llistes dels 
participants i els guanyadors es publicaran en la pàgina web www.oaib.es i, en el seu cas, en diferents 
mitjans de comunicació.  
 
 
J. ALTRES DISPOSICIONS 
 
La documentació dels participants no seleccionats podrà ser retirada, prèvia sol·licitud i a costa del 
participant, dins dels 15 dies següents a la resolució del concurs. Transcorregut aquest termini, l’OAIB podrà 
fer l'ús que estimi pertinent dels materials lliurats. 
Qualsevol fet no previst en aquestes Bases, o dubte sobre la interpretació d'aquestes, serà resolta a criteri 
de l’OAIB o, en el seu cas, pel Jurat nomenat per aquesta. 
La participació en la present convocatòria implica acceptar totes i cadascuna de les disposicions 
contingudes en les presents Bases. 

 


