
Bases I Concurs de blogs.ua.es

El Vicerrectorat de Tecnologia i Innovació Educativa en el marc del projecte COPLA convoca la 
primera edició del concurs de blogs.ua.es.

En aquest concurs poden participar tots aquelles persones que tinguin obert un blog en la plataforma 
blogs.ua.es de la Universitat d'Alacant.
Es convoquen dues categories:

– Millor blog de caràcter general
– Millor blog de carácter educatiu

Calendari
– Incripción: Fins al 30/01/2009
– Avaluació dels blogs inscrits: Fins al 30/04/2009 (des de la seva creació)
– Lliurament de premis: Durant els actes previstos des del Vicerrectorado de Tecnologia i 

Innovació Educativa per al dia d'Internet.

Bases 2008-2009

1. Per a participar en el concurs serà necessari estar registrat com usuari en blogs.ua.es i 
presentar un blog dintre d'aquesta plataforma.

2. La inscripció al concurs ha de fer-la el creador del blog.
3. El creador del blog, a l'inscriure's, haurà d'optar a una de les dues categorias.
4. Els membres del jurat no podran presentar-se al concurs.
5. Els blogs guardonats podran fer publicitat de dita condició en capçaleres, anuncis i llocs 

web, especificant la modalitat, així com publicar o difondre la concessió del premi en 
qualsevol mitjà de comunicació.

6. La participació en aquests premis suposa l'acceptació expressa de les bases i les decisions 
del jurat.

7. Tots els blogs de la plataforma blogs.ua.és han de complir les normatives establertes per la 
Universitat d'Alacant.

Categories
– Millor blog de caràcter general
– Millor blog de caràcter educatiu

Jurat
El jurat estarà compost per les següents persones:

President
Faraón Llorens Llarg. Vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa.

Vocals
Fernando Torres Medina. Director de Secretariat Innovació Tecnològic-educativa.
Rosa Isabel Roig Vila. Degana de la Facultat d'Educació.
Fernando Llopis Pascual. Director d'Escola Politécnica Superior.
Jose Antonio Guilabert Martínez. Responsable de la plataforma blogs.ua.es

Secretària
Ana Illanas Vila. Vicerrectorado de Tecnologia i Innovació Educativa.



El jurat fonamentarà la seva decisió en funció de les següents característiques del blog:
- Qualitat literària
- Actualització
- Comunitat creada en el blog
- Adaptació a les possibilitats del mitjà blog
- Disseny i originalitat
- Valor didàctic (per a la categoria de Blogs Educatius)

Premis del concurs.
Hauran un primer i un segon premi per a cadascuna de les dues categories a les quals es poden 
presentar els blogs:
– Categoria General
– Categoria Educativa

Els premis seran els següents:
– Primer premi: iPod Touch 16Gb o semblant
– Segon premi: iPod Touch 8Gb o semblant


