BASES LEGALS
Certamen BecaTalaiòtica 2019
1.Beca Talaiòtica

-La participació en aquest certamen consisteix a programar i executar una visita guiada –des
d’un punt de vista innovador, original i que aporti una visió pròpia– a un dels següents
jaciments arqueològics de Menorca Talaiòtica:
•Assentament costaner i/o necròpolis de Cala Morell (Ciutadella)
•Son Catlar (Ciutadella)
•Son Mercer de Baix (Ferreries)
•Sant Agustí (Es migjorn)
•Necròpolis de Calescoves (Alaior)
•Naveta des Tudons (Ciutadella)
•Torralba d'en Salort (Alaior)
•Torre d'en Galmés (Alaior)
•Rafal Rubí (Maó)
•Cornia Nou (Maó)
•Talatí de Dalt (Maó)
•Trepucó (Maó)
•Museu de Menorca (Maó)
•Binissafullet (Sant Lluís)

-No es tracta expressament de tenir coneixements científics: aquests seran rebuts a partir de
recursos facilitats i/o de tutoritzacions. Es tracta de saber donar un punt de vista atractiu i
únic, amb aportacions i punts de vista específics i propis de cada formació acadèmica.

-Serà necessari un treball previ de documentació encara que gran part d’aquesta informació
estigui a l’abast del participant en el mateix web del certamen. L’equip organitzador del
certamen assessorarà i tutoritzarà el treball previ de cada participant.

-La durada de la visita guiada ha de ser d'entre 60 i 90 minuts.
-L’idioma utilitzat podrà ser el català o el castellà.
2.Participants
-Estudiants de batxillerat, graus mitjans o superiors i universitaris i màsters.

-Edat compresa entre 16 i 25 anys.

-Residents dins els límits del territori de l'Estat espanyol.
-No és requisit indispensable ser de Menorca ni tenir coneixements previs sobre la cultura
talaiòtica.

-La participació al concurs i el premi és individual independentment que el participant es valgui
del suport d’altres persones per participar.
3.Inscripcions
Per poder participar al concurs s'ha d’emplenar i enviar un formulari disponible al web de la
Menorca Talaiòtica i del certamen: www.beca.menorcatalayotica.info
En aquest formulari el participant facilitarà algunes dades personals i respondrà preguntes i
enunciats que permetran valorar-lo com a possible concursant.
4.Desenvolupament del certamen
Primera fase: preselecció de 10 propostes

-L'equip de tècnics (representants del Consell Insular de Menorca, l’Associació Amics del
Museu de Menorca, l’Institut Menorquí d’Estudis, el Col·legi Oficial de Guies Turístics de les
Illes Balears, l’Escola d’Art de Menorca i altres professionals de l’àmbit a títol personal) amb
l’equip organitzador del certamen, seleccionaran un màxim de 10 formularis d'entre tots els
rebuts abans de la data límit d’inscripció, i 5 de reserva. El comitè podrà seleccionar menys
de 10 formularis en cas que aquests no fossin de suficient qualitat.

-En aquesta primera fase, el comitè d’experts valorarà els següents aspectes en aquest ordre:
•La motivació i actitud dels participants: motius i objectius personals que porten al
participant a concursar.
•Capacitat d'expressió: exposició d’arguments, intencionalitat, cohesió, adequació,
correcció i coherència.
•Originalitat i personalitat de les respostes.
•Voluntat crítica de les respostes.
•Situació acadèmica del participant.
•Recursos i coneixements científics i/o culturals utilitzats.
•Altres recursos.

-Qualsevol participant que no compleixi els requisists de participació quedarà automàticament
eliminat i no podrà concursar.

-L’equip organitzatiu podrà decidir ampliar el límit d’inscripció si així ho veu convenient.
-Es donarà a conèixer el nom dels candidats preseleccionats a la data establerta, contactant
amb els participants per correu electrònic i/o telèfon i també es publicaran al web del concurs
i a les xarxes socials.

-Posteriorment, l’equip organitzador realitzarà un seguiment a cada participant preseleccionat
aportant principalment informació documental i bibliogràfica necessària.

-En cas que un o diversos participants dels 10 preseleccionats renunciïn a concursar, es
cridarà el participant o participants que tinguin el seu formulari entre les 5 de reserva, segons
l’ordre en què aquests s’hagin seleccionat prèviament. En cas que no es pugui contactar amb
aquests o que aquests també renunciïn a participar, la plaça quedarà buida i hi haurà menys
participants però el certamen podrà continuar si així ho decideix l’organització.
Segona fase: promoció dels 10 candidats preseleccionats

-Un mateix jaciment només podrà ser objecte d'un projecte de visita guiada per part d'un únic
concursant. Un cop coneguts els 10 preseleccionats, cada participant haurà d’escollir un dels
jaciments arqueològics proposats. Aquesta tria es farà entre el concursant i els organitzadors
del certamen, per tal d’evitar repeticions de jaciments entre els diferents participants.

-Els 10 preseleccionats hauran de realitzar i produir un vídeo sobre la cultura talaiòtica a
Menorca. El vídeo es podrà fer utilitzant qualsevol tipus de recurs per tal que sigui el més
original possible.

-Els vídeos rebuts es penjaran al web www.beca.menorcatalayotica.info i seran sotmesos a
votació durant un seguit de dies concrets. Cada participant pot fer difusió i demanar el vot del
seu vídeo a través de les xarxes socials. L’organització del concurs també farà difusió del
procés a través de les xarxes socials de Menorca Talaiòtica i d’Amics del Museu de Menorca.
Els 6 vídeos més votats seran convocats a la darrera fase del certamen.

-Cada persona té dret a emetre només un vot. Per votar, cal tenir un usuari de Facebook. Les
votacions es faran dins del web del concurs www.beca.menorcatalayotica.info. En el cas de
detectar alguna irregularitat en la votació d'un vídeo, aquest quedarà eliminat del concurs i no
podrà optar a cap dels premis.

-En cas que algun dels 6 finalistes renunciï, serà convocat l'autor del següent vídeo més votat
al web.

-En cas d'empat: l'equip tècnic format per especialistes decidirà qui passa a la fase final.

Tercera fase: execució de les visites guiades
-Les 6 visites es realitzaran els diumenges dels mesos de març i maig de 2018:
•31 de març 2019 (1a visita)

•12 de maig 2019 (5a visita)

•7 d’abril 2019 (2a visita)

•26 de maig 2019 (6a visita)

•28 d’abril 2019 (3a visita)

•19 de maig 2019 (data per possbiles

•5 de maig 2019 (4a visita)

impresvistos)

- El públic de cada visita guiada farà de jurat i per tant serà l'encarregat de valorar i votar
presencialment l'execució dels diferents candidats finalistes a través d'un formulari en paper.
- Les persones que formin el jurat hauran de ser majors de 16 anys. Els familiars directes (pares
i germans) dels finalistes s’hauran d’abstenir de participar com a jurat de totes les visites
guiades.
- La selecció del públic/jurat es realitzarà mitjançant convocatòria a través de les xarxes socials
de Menorca Talaiòtica. Les persones interessades a ser jurat s’hauran d’apuntar responent el
formulari d’inscripció de la pàgina web del certamen. Les persones inscrites podran escollir a
quina o quines visites volen assistir podent-se apuntar a una o més.
- Es tindrà en compte l’ordre d’inscripcions per a assignar les places. Les places es limiten a 30
persones-jurat per visita guiada. Si s’apunten més de 30 persones, aquestes quedaran en
llista d’espera.
- Cada concursant podrà dur un màxim de 5 persones (familiars directes) a més de les 30
persones (30 + 5) que vulguin assistir a la seva visita guiada. Aquestes persones no podran fer
de jurat.
- Es contactarà amb les persones inscrites per correu electrònic i/o telèfon per confirmar la
seva assistència a les visites, durant la setmana en què tindrà lloc la visita guiada. S’entendrà
com a renuncia a participar com a jurat la no resposta de convocatòria. Conseqüentment es
convocaran les persones que hagin quedat en llista d’espera.
- Cada membre del públic/jurat major de 16 anys avaluarà el concursant de la visita en què ha
assistit, responent un formulari amb preguntes objectives que valoraran de forma numèrica
l’actitud, la correcció de les explicacions i les aptituds del concursant.
- Les valoracions de cada una de les visites se sumaran i el resultat es dividirà entre el nombre
de participants, per tal de calcular la mitjana aritmètica. Aquesta valoració comptarà un 60%
de la nota final de cada concursant.

- Representants del comitè d’experts assistiran a totes les visites i també valoraran cada
participant. Aquestes valoracions comptaran un 40% de la nota final del concursant. Com a
mínim assistirà un dels membres a cada visita però no és imprescindible la participació de
tots. Aquest comitè podrà fer comentaris sobre la guia i el concursant en acabar cada visita.
- En cas d’empat el comitè d’experts prendrà la decisió final.
- L’organització en tot moment vol vetllar per garantir que el procés de selecció del guanyador
es realitza d'una manera justa i clara.
- Les visites guiades seran fotografiades i enregistrades en vídeo, i posteriorment es publicarà
un resum amb les imatges de cada visita.
5. Comitè d’experts
- Composició de l’equip tècnic:
•2 representants del Consell Insular de Menorca (departament de cultura i turisme)
•1 representant de l’Associació Amics del Museu de Menorca
•1 representant de l'Institut Menorquí d’Estudis
•1 representant del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears
•1 representant de l’Escola d’Art de Menorca
•1 professional de l’àmbit a títol personal
Tots aquests representats podran delegar en una altra persona si s’escau.
- El comitè d’experts s’encarregarà de:
•Seleccionar un màxim de 10 propostes en la primera fase conjuntament amb els
coordinadors del projecte.
•Col·laborar, en cas que sigui necessari, en les tutoritzacions o facilitacions de recursos als
participants.
•Assistir a totes les visites.
•En cas d’empat, valorar quin participant és el mereixedor de passar a la següent fase o
guanyar el premi.
6. Guanyador i premi
- Un cop finalitzades totes les visites guiades, l'equip coordinador del certamen farà el
recompte de valoracions i el/la guia amb les puntuacions més altes serà el/la guanyador/a.
- En cas d'empat, el comitè d’experts decidirà qui passa a ser l'únic guanyador.

- Els 5 finalistes no guanyadors seran convidats a l’acte de lliurament de premis i rebran un lot
de llibres sobre Menorca i la cultura talaiòtica. En aquest cas, totes les despeses de
desplaçament, allotjament i manutenció són a càrrec dels participants.
- L’únic guanyador del certamen serà convidat a l’acte de lliurament de premis i obtindrà un ajut
econòmic per als estudis valorat en un màxim de 2.000 euros, que cobrirà les despeses de
matrícula del curs següent. Haurà de presentar un justificant que garanteixi que s’ha destinat
la beca del premi als seus estudis. Les despeses de transport són a càrrec de l’organització
del certamen.
- L’organització no admetrà canviar el premi per un import en metàl·lic.
- Fiscalitat dels premis. Els premis estan subjectes a les retencions fiscals que en cada moment
marqui la legislació vigent.
7. Despeses
- La recepció dels 6 participants finalistes, les despeses de transport des de qualsevol punt de
l’Estat Espanyol fins a l'illa de Menorca (anada i tornada) i l’allotjament i manutenció del dia de
l'escenificació de la visita són a càrrec de l'organització del certamen.
- La recepció de la persona guanyadora del certamen i les despeses de transport des de l’Estat
Espanyol fins a l’illa de Menorca (anada i tornada) va a càrrec de l’organització del certamen.
8. Calendari

-Setembre – octubre de 2018: producció i gestió campanya de comunicació
-Octubre– gener de 2018: captació de participants
-20 de gener de 2019: límit entrega formulari d’inscripció
- 21-23 gener 2019: el comitè d’experts selecciona 10 participants per passar a la següent fase
-23-24 gener de 2019: es dóna a conèixer el nom de les 10 persones seleccionades.
-10 de febrer de 2019 a les 23:59 h: límit d’entrega dels vídeos dels participants.
-12/13 de febrer de 2019: publicació al web dels vídeos entregats.
-14 – 27 de febrer de 2019: període de votació dels vídeos.
-27 de febrer de 2019: publicació dels noms dels 6 finalistes.
-31 març - abril - maig de 2019: execució de les visites guiades.
-Juliol 2019: publicació dels guanyador.
*Les dates es poden modificar si l’equip organitzatiu ho creu convenient.
9. Incidències

- La comissió organitzadora no es fa responsable dels problemes tècnics o de connexió dels
participants a través del correu electrònic o de qualsevol xarxa social; tampoc de la possible
entrada de correu brossa.
- Contingut audiovisual
Els vídeos a concurs han de ser originals i inèdits, i no poden haver estat difosos prèviament a
través de cap mitjà o canal (Internet, TV, sales de cinema, etc.), ni presentats en cap festival o
certamen, ni en edicions anteriors d'aquest concurs.
El participant que presenti el vídeo al certamen serà l'únic responsable dels seus continguts i
ha de garantir que compleix tots els requisits legals, i en particular:
•Que no conté obres subjectes a drets (ex. La música ha d'estar lliure de drets o autoritzada
sota llicència Creative Commons, etc.).
•Que ha obtingut de forma expressa i per escrit els permisos de les persones que apareixen
al vídeo o dels seus representants legals (pares, tutors legals, etc.) per a utilitzar la seva
imatge en aquests entorns: publicació del vídeo al web del certamen, projectar el vídeo a
Facebook i Twitter per als casos en què s’utilitzi per a la difusió del certamen.
9.1. Propietat del producte audiovisual i dret d’ús de dades
-Propietat del producte audiovisual:
Els participants cedeixen els drets d'ús de tots els materials d'imatge generats pels
concursants a l’Associació Amics del Museu de Menorca i a la candidatura de Menorca
Talaiòtica del Consell Insular de Menorca, que els podrà utilitzar per a accions de promoció de
la marca, així com difondre-ho al seu web i xarxes socials per a la difusió del mateix certamen,
sense límit temporal.
-Dret d'ús de dades i imatge dels concursants:
L'acceptació a participar en el concurs suposa donar el consentiment a l’Associació Amics del
Museu de Menorca i al Consell Insular de Menorca per utilitzar el seu nom i imatge amb fins
publicitaris i en material promocional.
9.2. Acceptació de les bases
-La comissió organitzadora i coordinadora es reserva el dret de rebutjar o excloure de la
participació del certamen qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits a les
bases de participació o que contradigui les normes o finalitat del concurs.
-La comissió organitzadora i coordinadora es reserva el dret a resoldre qualsevol aspecte que
no estigui especificat en aquestes bases.

-La participació en el concurs suposa l’acceptació del contingut d’aquestes bases, així com
del veredicte final.

L’organització d’aquest certamen es reserva el dret de modificar les presents bases legals
en cas de produir-se algun canvi necessari.

