
 

BASES DEL CONCURS “QUÈ EXPLIQUES?” 

El concurs QUÈ EXPLIQUES? és gestionat per la Universitat Oberta de Catalunya, 

amb seu a Barcelona, a l’avinguda del Tibidabo, 39-43, amb NIF G-60667813. 

OBJECTE 

L’objectiu del concurs és promoure l’ús de l’eina Explica!, que ha estat desenvolupada 

per la UOC.  

PARTICIPANTS  

El concurs és obert a qualsevol persona usuària d’Explica!, una app que ha estat 

creada per a registrar un dibuix a la pissarra i enregistrar alhora l’explicació del dibuix, 

disponible per a dispositius Android i iOS. 

Per a participar-hi, cal seguir les instruccions que s’indiquen a continuació: 

El període de participació és del 26 de febrer al 8 d’abril de 2016 (tots dos dies 

inclosos). El guanyador (i el finalista en cas que no es presenti el guanyador) es 

decidirà el dia 26 d’abril de 2016 per majoria simple del jurat que es fa constar més 

avall, i el seu nom es publicarà el mateix dia a hubbik.uoc.edu. Es contactarà el 

guanyador per mitjà d’un missatge electrònic. El guanyador haurà de respondre el 

missatge durant els 3 dies següents (abans de les 24.00 h del dia 29 de abril de 2016); 

si no, o en cas que el rebutgi, el premi es donarà al finalista. Si el segon guanyador no 

respon el missatge en un termini de 3 dies més (fins a les 24.00 h del dia 2 de maig de 

2016), el concurs es cancel·larà i, si escau, es podrà renovar el 2016.  

El participant es pot donar de baixa del concurs en qualsevol moment. Per a fer-ho, ha 

d’enviar un missatge electrònic a hubbik@uoc.edu, acompanyat d'una còpia 

escanejada del document d'identitat, en què ha d’indicar el desig de retirar-se del 

concurs. Igualment, ha d’indicar si vol que la UOC retiri el seu vídeo dels canals de 

difusió. 

La UOC es reserva el dret de modificar, suspendre o interrompre aquest concurs per 

qualsevol causa sense que en pugui derivar cap responsabilitat per a la Universitat. 

El premi d’aquest concurs consisteix en un iPad Air 2. 

Els participants, pel sol fet de prendre part en el concurs, accepten aquestes bases i el 

criteri de la UOC pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió que es derivi de la 

promoció. 

 

INSTRUCCIONS DE PARTICIPACIÓ 

 

1. Grava un vídeo de màxim 150 segons de durada amb Explica!. Usa Explica! per a 

il·lustrar l'ús que tu dónes a l'app. Els vídeos poden enregistrar-se en català, castellà o 

anglès. 

 

2. Completa aquest senzill formulari en línia. 

 

http://hubbik.uoc.edu/
mailto:hubbik@uoc.edu
https://docs.google.com/forms/d/1Hpfib5TTrhOsCZFNaOMFM5Evk0uYMFkpyCqgIlpC4XY/viewform


 

3. Envia el vídeo a l'adreça de correu hubbik@uoc.edu abans del 8 d'abril de 2016, 

especificant el teu nom en l'assumpte. Una selecció dels vídeos presentats es 

publicaran al canal de YouTube de la UOC. 

 

4. Comparteix la teva experiència d'ús. Has pensat a compartir el vídeo del teu cas 

per les xarxes perquè altres usuaris aprenguin de la teva experiència? Si és així, 

penja'l i comparteix-lo amb l'etiqueta #explicaUOC.  

 

CRITERIS DE VALORACIÓ  

L’elecció de l’experiència d’ús guanyadora es durà a terme seguint els criteris 

següents:  

(a) Noves funcionalitats. Has comprovat les noves funcionalitats que t’ofereix 
Explica!? Des de fa uns quants mesos ja pots importar documents i treballar-hi. 
Incorpora aquesta funcionalitat en el teu cas d’ús!  

(b) Originalitat. Sorprèn els desenvolupadors de l’app amb un context d’ús que 
mai no haurien imaginat.  

(c) Innovació. Revoluciona la comunicació amb una solució innovadora que giri 
entorn de l’app Explica!.  

 
JURAT 

1. Luis Villarejo – Àrea de Tecnologia 

2. Ricard Mateu – Àrea de Tecnologia 

3. Eva Gil – Àrea de Tecnologia 

4. Mireia Riera – Oficina UOC de Suport a la Recerca i la Transferència  

5. Esther Serres – Oficina UOC de Suport a la Recerca i la Transferència  

6. Hussein Mohammed – Equip de desenvolupadors de l’app Explica! 

7. Robert Clarisó – Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació 

8. Guillem Garcia – eLearn Center (Innovació) 

9. Ramon Solé – OPS Consulting 
 

PUBLICACIÓ DEL NOM DELS GUANYADORS I DELS PREMIS 

El nom del responsable de l’experiència d’èxit més ben valorada es publicarà a la 

pàgina de Hubbik i es contactarà amb ell per correu electrònic per a lliurar-li el premi: 

una tauleta iPad Air 2, amb un valor econòmic habitual de 500 €. 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

En participar en el concurs QUÈ EXPLIQUES?, el participant accepta i atorga les 

condicions i els drets següents: 

a) El concurs QUÈ EXPLIQUES? forma part de les activitats de la plataforma 

Hubbik de la UOC, i la participació està subjecta a les condicions d’ús de 

Hubbik, que el participant accepta, disponibles aquí. 

mailto:hubbik@uoc.edu
https://www.youtube.com/user/UOC
https://www.youtube.com/user/UOC
http://hubbik.uoc.edu/ca/legal-hubbik


 

b) El participant garanteix que la seva contribució i el vídeo Explica! és fruit del seu 

propi treball original i que no infringeix, ni té continguts que els infringeixen, la 

llei ni els drets de tercers (drets d’autor, secrets, marques, privacitat, etc.). 

c) El participant autoritza la UOC a reproduir i comunicar públicament el vídeo que 

ha fet amb l’app Explica! en una llista de reproducció del canal de Youtube de 

la UOC, i també al web de Hubbik de la UOC, perquè els drets tinguin la 

màxima durada i siguin d’àmbit mundial, i també a guardar-ne una còpia en els 

seus arxius per a conservar-la. 

d) Les dades de caràcter personal del participant facilitades i tractades per la UOC 

en el marc del concurs QUÈ EXPLIQUES? (entre altres, el nom, els cognoms i 

l’adreça electrònica de contacte) es tractaran d’acord amb la política de 

privacitat de la UOC, disponible aquí, per a les finalitats de gestionar-ne la 

participació en el concurs i difondre els vídeos d’Explica! segons el que 

indiquen aquestes bases.  

e) Al mateix temps, tots els participants autoritzen la UOC a reproduir i a utilitzar 

els noms, cognoms i qualsevol de les dades identificatives en qualsevol 

activitat de màrqueting de les activitats de la UOC i de la plataforma Hubbik en 

particular, sense que aquesta utilització els confereixi el dret de remuneració o 

de cap benefici. 

f) Explotació dels drets d’imatge: els usuaris que guanyin el concurs, pel simple fet 

de participar-hi, cedeixen expressament i lliurement a la UOC l’explotació dels 

drets d’imatge que es puguin derivar de la comunicació dels mateixos 

participants guanyadors, per a explotar-los en qualsevol suport i per qualsevol 

mitjà de la UOC, per a tothom i per un temps il·limitat, sempre en compliment 

de la normativa vigent. 

g) El guanyador s’haurà de presentar a les oficines de la UOC a Barcelona per a 

recollir el premi. En cas que no sigui a Barcelona, Espanya, el guanyador podrà 

sol·licitar que la UOC l’hi enviï, amb les despeses d’enviament a càrrec del 

guanyador. En aquest cas, el guanyador s’haurà de posar en contacte amb la 

UOC a l’adreça electrònica que s’indica en el missatge electrònic o anunci que 

comunica qui és el guanyador. 

h) Les conseqüències fiscals que derivin del concurs seran assumides per qui en 

sigui responsable, d’acord amb la legislació que s’hagi d’aplicar. 

i) Aquestes bases romandran publicades a hubbik.uoc.edu mentre el concurs 

continuï vigent, fins al lliurament del premi. 

j) Per a resoldre totes les controvèrsies que se suscitin amb relació a aquest 

concurs, el participant i la UOC se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de 

Barcelona, Espanya. 

http://www.uoc.edu/portal/ca/_peu/avis_legal/politica-privacitat/index.html
http://hubbik.uoc.edu/

