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BASES 
 
L’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA CSIC-UIB), amb NIF Q-2818002D, amb domicili 
social a 07190 Esporles, carrer Miquel Marquès, 21, Illes Balears, organitza, amb el patrocini de 
FECYT- MINECO i la col·laboració de Foto Ruano, Palma Aquarium i Espais Joves Palma, un 
concurs denominat I CONCURS DE FOTORELATS CIENTÍFICS INSTACIÈNCIA que té per objecte 
premiar les composicions fotogràfiques conegudes com a ‘#instarelats’ o ‘foto-relats’ que siguin 
seleccionades com a guanyadores, amb la finalitat de promoure la cultura científica i les vocacions 
científiques entre els estudiants d'educació secundària de les Illes Balears. 
 
Aquest concurs es promou en el marc del projecte divulgatiu «Mètodes pràctics, d'abast i baix cost per 
despertar vocacions científiques en èpoques de crisi», finançat gràcies a la Fundació Espanyola per a la 
Ciència y la Tecnologia – MINECO, dins la Convocatòria d’ajudes 2014 per al Foment de la Cultura 
Científica i realitzat en col·laboració amb l’IPNA-CSIC / Delegació CSIC Canàries i l’IIQ-CSIC / 
Delegació CSIC Andalusia. 
 
El titular de la present promoció és l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA CSIC-UIB), amb la 
finalitat de dur a terme un concurs creatiu basat en els conceptes ‘Instarelats’ i/o ‘Foto-relats’ entre els 
joves de les Illes Balears, a través de les xarxes socials Instagram i Facebook, en el qual podran 
participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases.  
  
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
  
1. En el concurs hi poden participar joves alumnes de segon cicle d'ESO (3r, 4t ESO - 1r, 2n 
batxillerat) de 14 a 18 anys (inclosos) que estiguin matriculats en centres públics, concertats o privats 
de les Illes Balears. 
 
2. S’hi pot participar individualment o en grup, de fins a 3 membres cada grup. En la modalitat de 
grup, cada persona únicament pot participar en un grup. Cada grup haurà d'aportar un nom identificador 
o àlies. 
 
3. Cada persona (en cas de participació individual) o grup ha de facilitar un perfil d’Instagram i un de 
Facebook respectant els termes i condicions de cadascuna d'aquestes xarxes (termes i condicions de 
Facebook, termes i condicions d’Instagram) dels quals ens servirem durant el concurs. 
 
4. Els participants han de complir els requisits següents:  

 Haver-se inscrit com a «seguidor» a l’ Instagram IMEDEA CSIC-UIB. 

 Haver fet «M'agrada» a les pàgines de Facebook ‘IMEDEA Divulga CSIC-UIB’ ‘InstaCiencia 
Concurso de Instarelatos Científicos’ i ‘Despierta Vocaciones Científicas’. 

 
5. Els participants individuals i els grups han d'enviar via correu electrònic el full d'inscripció 
degudament emplenat i el seu «InstaRelat/ Foto-relat científic» en format digital (.jpeg o .png). El 
termini acaba el 8 de març de 2016 a les 12 hores. El formulari d'inscripció estarà disponible a la web 
del Concurs Instaciència o a la web d’Espais Joves de Palma. També es pot demanar a través del 
correu imedeadivulga@gmail.com. 
 
6. Una vegada l'organització hagi verificat la inscripció i que es compleixen tots els requisits, aquesta es 
confirmarà i s'atorgarà un codi de participació mitjançant correu electrònic.  
 
Una vegada rebin el codi de participació (confirmació) els participants hauran de publicar el seu 
propi ‘#InstaCiencia’ en els seus perfils personals d’Instagram i Facebook afegint el títol i 
descripció, i etiquetar l'obra presentada amb l'etiqueta #InstaCiencia_IMEDEA 
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A més, el dia 10 de març es publicarà a la web del Concurs Instaciència una llista amb tots els 
noms identificadors dels participants individuals i grups inscrits, així com de les obres gràfiques 
rebudes. 
 
FUNCIONAMENT  
 
1. El tema de les composicions fotogràfiques és «Veig la Ciència així». De lliure interpretació, ha de 
basar-se en la visió que els participants individuals o grups tenen de la Ciència a Espanya.  
 
2. El concurs integra quatre conceptes: fotografia, literatura, ciència i creativitat, i es basa en el 
concepte de #InstaRelat de la periodista Mar Abad i en el concepte tradicional de Foto-relat. 
 
3. Un #InstaRelat és la unió d'una fotografia i un text o relat breu relacionat amb la fotografia. L'objectiu 
d'aquest concurs és elaborar un #InstaRelat o Foto-relat científic compost per un mínim de 4 
fotografies i un màxim de 8, amb els corresponents textos (màxim 8 de màxim 70 paraules 
cadascun) entrellaçats entre si. És a dir, crear una història literària i alhora fotogràfica basada 
en un màxim de 8 fotografies amb el seu mini-relat escrit. 
 
4. Únicament les fotocomposicions que compleixin amb els requisits podran optar als premis del 
concurs. Els requisits per crear les fotocomposicions són els següents:  
 

a) Han de ser conformes a la llei, la moral, l'ordre públic, els bons usos i costums i han de 
respectar els drets de les minories, dels menors d'edat i de les persones amb qualsevol tipus de 
discapacitat.  
 
b) No poden vulnerar o danyar la sensibilitat de les persones o incitar a conductes de caràcter 
violent, sexual, discriminatori, antireligiós, contràries als usos socials, ni utilitzar un llenguatge 
groller o inadequat. 
 
c) No han de ser contràries al bon nom, prestigi o imatge de l’IMEDEA (CSIC-UIB) i 
col·laboradors, ni ser un mitjà publicitari per a productes o serveis de tercers.  
 
d) Han de complir la legalitat vigent i, per tant, no poden vulnerar, entre d’altres, els drets de 
tercers, especialment els de la propietat intel·lectual, l'honor, la intimitat personal i familiar i la 
pròpia imatge, els relatius a l'ús de les dades personals de tercers i a les obligacions derivades 
de l'ús de les noves tecnologies i de les comunicacions comercials.  
 
i) La fotocomposició que es presenti a concurs ha de ser una creació original dels 
participants i, per tant, no pot ser còpia parcial o total d'unes altres. Les imatges que la 
componguin poden ser originals o procedents de repositoris/galeries lliures de drets. 
Les fotocomposicions es poden realitzar amb recursos de lliure ús sempre que al formulari 
s'inclogui la procedència i autoria de les imatges o els recursos. 
 
f) Per a la captació, reproducció i publicació de les imatges i/o imatge de les persones que 
apareguin a les fotografies i a la resta de material audiovisual utilitzat en aquest concurs, els 
participants hauran d'obtenir les corresponents autoritzacions en cas que sigui necessari. 
 
g) Requisits tècnics. Les fotocomposicions o ‘#InstaCiencia’ han de tenir almenys unes 
mesures mínimes de unes 1200 × 600 píxels, amb una resolució mínima de 72 dpi. Es 
poden realitzar amb qualsevol tipus d'aplicació fotogràfica o programa d'edició d'imatges. 

 
5. Els #instarelats o fotorelats s’han d’enviar per correu electrònic amb el full d'inscripció a 
imedeadivulga@gmail.com en format . jpeg o . png. El termini acaba el 8 de març de 2016. 
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6. A mesura que l'organització vagi rebent fotocomposicions i confirmant les inscripcions, anirà 
publicant-les a les diferents xarxes socials/blog institucionals perquè puguin anar acumulant 
més vots per a la seva selecció per part del públic fins al 10 de març a les 12 hores. L'organització no 
publicarà/compartirà els ‘#InstaCiencia’ rebuts a les seves xarxes fins que el seu autor/a l'hagi fet en els 
seus perfils personals de xarxes. 
 
7. La selecció de les obres guanyadores es farà sobre la base de la suma dels «M'agrada» i/o «+1» 
que les obres presentades a concurs hagin aconseguit des de la seva publicació en cadascuna de les 
xarxes socials del concurs (Instagram, Facebook) , tant personals de l'autor/a com de la 
institució, fins al 10 de març de 2016 a les 12 hores. 
 
8. L'11 de març de 2016 s'informarà dels participants guanyadors de cada categoria mitjançant 
correu electrònic i/o telèfon, i el mateix dia, es publicaran a la web i les xarxes socials (pròpies del 
concurs i de l’IMEDEA (CSIC-UIB)) els guanyadors i guanyadores: nom identificador del guanyador/a, 
codi participació i premi. 
  
11. En cas d'impossibilitat de poder contactar amb els guanyadors en el terme de quatre dies, 
l'organització quedarà exempta de qualsevol responsabilitat i podrà triar un altre guanyador/a. 
 
PREMIS 
 
Hi ha 3 categories de premis: 
 
Millor #InstaCiencia 14-16 anys. El premi per al primer finalista serà una tauleta multimèdia i un Curs 
doble de fotografia de Foto Ruano; per al segon classificat, un Smart Watch i un Curs d’iniciació a la 
Fotografia de Foto Ruano. El centre educatiu/associació al qual pertanyi rebrà un lot de llibres de 
divulgació científica del CSIC. 
 
Millor #InstaCiencia 16-18 anys. El premi per al primer finalista serà una tauleta multimèdia i un Curs 
doble de fotografia de Foto Ruano; per al segon classificat, un Smart Watch i un Curs d’iniciació a la 
fotografia de Foto Ruano. El centre educatiu/associació al qual pertanyi rebrà un lot de llibres de 
divulgació científica del CSIC. 
 
Millor #InstaCiencia grupal. S'atorgarà un únic premi, consistent en una càmera fotogràfica esportiva, 
tres entrades per a Palma Aquarium i un lot de llibres de divulgació científica del CSIC per al centre 
educatiu al qual pertanyin els participants. 
 
Els premis es lliuraran/enviaran als guanyadors al llarg del mes de març de 2016. 
 
CONDICIONS GENERALS  
 

    1. Les fotografies i/o textos que incompleixin les bases establertes seran desqualificats.  
 
2. De la mateixa manera, l’IMEDEA (CSIC-UIB) es reserva el dret de desqualificar les 
fotografies que consideri inoportunes sota el seu propi criteri.  
 
3. Els concursants cedeixen els drets d'imatge dels seus foto-relats perquè IMEDEA 
(CSIC-UIB) i la resta d'entitats participants en el projecte puguin emprar-los en qualsevol dels 
seus canals de comunicació i publicar-los quan sigui necessari. 
 
4. L'acceptació del premi per part dels guanyadors suposa donar el consentiment a 
l'organització per utilitzar amb finalitats publicitàries el nom i la imatge en propers concursos. 
 
6. La participació en aquest concurs és gratuïta i no exigeix la compra de cap producte o 
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adquisició de servei. Sí que suposa l'acceptació de les presents bases i instruccions, així com 
l'acceptació expressa de les decisions d’interpretació que prengui l’IMEDEA (CSIC-UIB). 
 
7. Els premis no es poden canviar per diners ni per altres articles. Els guanyadors podran 
gaudir dels premis d'acord amb les seves condicions d'utilització i dins el termini de vigència. 
 
8. L’IMEDEA (CSIC-UIB) no es farà responsable dels defectes de funcionament o dels 
desperfectes o la deterioració dels productes una vegada lliurats als guanyadors. Les 
reclamacions hauran d’adreçar-se al fabricant del producte o al prestador del servei en què 
consisteixi el premi. Si per causes alienes a la seva voluntat l’IMEDEA (CSIC-UIB) no pot 
disposar dels premis esmentats, en lliurarà uns altres de valor d'igual o superior.  
 
9. Les persones incloses a la llista de finalistes hauran de confirmar el lliurament/recepció de 
premis. Sens perjudici d'haver comunicat públicament la condició de guanyador a una persona, 
l’IMEDEA (CSIC-UIB) verificarà les seves dades identificadores a l'efecte de procedir al 
lliurament del premi. Qualsevol falsedat o contradicció en les dades serà motiu per 
desqualificar el guanyador, i el premi quedarà desert.  

 
En cas que alguna de les persones premiades no vulgui o no pugui acceptar el premi, l’IMEDEA 
(CSIC-UIB) es reserva el dret de declarar desert el premi en qüestió. 

 
RESPONSABILITATS/ PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 

1. Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs, que els continguts i 
comentaris que es publiquin a les xarxes socials emprades puguin ser compartits per altres 
usuaris i mitjans. 
 

2. La participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació dels termes i 
condicions d'ús de les xarxes socials emprades.  
 

3. L’IMEDEA (CSIC-UIB) es reserva el dret d'anul·lar qualsevol participació o qualsevol 
participant si es tenen sospites d'una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.  
 

4. L’IMEDEA (CSIC-UIB) es reserva el dret de desqualificar o excloure de la participació en el 
concurs i en general en la promoció qualsevol participant que no reuneixi els requisits 
descrits a les presents bases i en els termes de participació o contravingui les normes o la 
finalitat del concurs.  
 

5. L’IMEDEA (CSIC-UIB) no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per 
problemes de correu electrònic i/o pel mal funcionament d’Instagram, Facebook o Internet.  
 

6. L’IMEDEA (CSIC-UIB) exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota 
naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, puguin derivar-se de la 
utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, 
encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin 
derivar-se de la suplantació d'identitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol 
classe de comunicació realitzada a través del portal.  
 

7. Igualment, l'organització exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol 
naturalesa que puguin procedir de l'ús inadequat, manipulació o mutilació que usuaris o 
tercers no autoritzats puguin realitzar respecte del contingut generat en el present concurs, 
així com de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual que puguin produir-se, per falta 
de compliment de les exigències establertes en aquest concurs. 

 
Mallorca, 8 de febrer de 2016 
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