Concurs La IA des de casa
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artifiicial (IIIA))
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
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Bases

Aquest és un petit concurs sobre idees inspiradores al voltant de la Intel·ligència
Artificial (IA) dirigit a nens i nenes entre 8 i 14 anys. No hi ha cap límit sobre
el tema de la IA, podeu parlar del que us agradaria, del que us preocupa, de
noves idees que us venen al cap, etc. La participació consisteix en fer una
fotografia que doni peu al text que l’acompanya. No és un concurs fotogràfic
ni literari estricte, es valorarà la inspiració, la naturalitat, la ment oberta i la
imaginació.
1. El concurs està obert a nens entre i nenes 8 i 14 anys d’edat amb autorització dels vostres tutors legals.
2. Hi ha dues categories: de 8 a 11 anys, i de 12 a 14 anys.
3. El concurs comença el dilluns 13 d’abril de 2020 i acaba el dillluns 4 de
maig de 2020.
4. Per poder participar, demanarem omplir un formulari amb: el nom o àlies
de l’autor, la data de naixement, el títol, l’imatge, el text, i l’autorització
signada de tutor. Trobareu tota la documentació a la plana https://www.
iiia.csic.es/ia-des-de-casa/.
5. La fotografia ha de ser original i feta per l’autor. De qualsevol mida o
format.
6. La fotografia s’ha de fer a casa. Pot ser un objecte, animal o paisatge
(sempre que es vegi que està fet des de casa mateix)
7. Si surten persones a la fotografia no has de ser reconeixibles: d’esquena,
de lluny, amb màscara o disfressats, etc.
8. El text és lliure i sense format i no té una extensió definida. No cal que
sigui molt llarg, màxim una plana, unes 500 paraules.
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Premis

Per cada categoria: un 1r premi de components de robòtica arduino i diploma
i un accèssit amb diploma.
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Autorització

Amb la signatura d’aquest document com a pare, mare, tutor o tutora legal, autoritzo la participació en el concurs La IA des de casa, que organitza l’Institut
d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA - CSIC) en les condicions establertes.
Dades del concursant:
Nom o àlies:
Categoria:
Dades del tutor:
Nom:
Cognoms:
DNI/NIE/passaport:

Signatura (podeu fer servir signatura electrònica o signar a mà i escanejar
el document)
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