BASES DEL IV CONCURS:
“PRODUCTES DE SUPORT I SOLUCIONS DE BAIX COST”
BASES
La participació al concurs suposa l’acceptació de les bases, requisits i
condicions que s’expliquen a continuació:
En aquesta edició hi haurà tres categories diferents:
- per a estudiants.
- per a familiars de persones amb diversitat funcional.
- per a entitats o professionals de l’àmbit de la diversitat funcional.
Per tal de poder accedir al concurs, s’han de complir els següents requisits:
- Ser estudiant universitari, de cicle mig, de cicle superior, o d’ESO.
- Ser familiar d’una persona amb diversitat funcional.
- Ser una entitat de l’àmbit de la diversitat funcional.
- Omplir plantilla on es recullen els diferents materials, eines i passos a
seguir (acompanyats amb fotos).
- Presentar adaptació abans del 20 d’abril de 2018.
- Acceptar:
1. difusió de l’adaptació presentada al concurs a través de la web de
les jornades i de la web del Centre de Recursos de Nexe
Fundació.
2. Llicència Creative Commons (veure apartat difusió).
3. Les propostes no poden suposar una vulneració dels drets
intel·lectuals, industrials o de drets de tercers. Sent la persona
que presenta la proposta la responsable de la veracitat de les
dades.
4. Les imatges on surtin persones han de tenir l’autorització d’imatge
de la persona que surt a la fotografia, o en el seu defecte la cara
difuminada.

PREMIS
- Totes les propostes presentades tindran acreditació com a participants
en el concurs.
- Hi haurà un diploma acreditatiu i un premi per al guanyador de cada
categoria del IV CONCURS PRODUCTES DE SUPORT I SOLUCIONS
DE BAIX COST, atorgat pels patrocinadors.
- Participació en el XI Congreso Internacional de Productos de Apoyo
y soluciones de Bajo Coste 2018, per aquella proposta que es
consideri d’interès col·lectiu.
Els premis estan patrocinats per:

PARTICIPACIÓ
Al concurs es pot presentar qualsevol tipus d’adaptació, dispositiu o programa
informàtic original que resolgui una necessitat específica d’una persona (infant,
adult, gent gran) amb diversitat funcional.
Es poden presentar tantes propostes com es vulgui.
JURAT
Està format per professionals de l’àmbit de la fisioteràpia, logopèdia, teràpia
ocupacional, magisteri i d’educació social vinculats als Productes de Suport,
l’Accessibilitat i el Baix Cost.
Els criteris que el jurat tindrà en compte per valorar les diferents propostes són:
- Originalitat.
- Simplicitat.
- Possibilitat de rèplica per part dels usuaris.

- Facilitat per a trobar el material necessari per a fer adaptació.
- Universalitat (població a la que es pot aplicar l’adaptació).
- Detall de les instruccions (detall en els passos a seguir, fotografies,
vídeos,...).
DIFUSSIÓ
Totes les propostes presentades passaran a formar part del catàleg d’idees
d’ESAAC i del Centre de Recursos per a la Pluridiscapacitat de Nexe
Fundació (http://www.nexefundacio.org/baix-cost/cataleg-idees/)
Les propostes es publicaran sota la llicència de Creative Commons amb dret a
còpia i obra derivada però sense interessos comercials.
Aquest catàleg té la finalitat de ser consultat i utilitzat per a replicar les idees
presentades.
Cada proposta serà publicada amb les dades de contacte que l’autor hagi
facilitat, amb la finalitat que l’autor pugui ser contactat per aquelles persones
interessades en la seva idea.
Les dades personals no seran cedides a tercers.
Per a solucionar qualsevol dubte sobre les bases del concurs, contactar amb:
jventuraesaac@gmail.com.

