ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE ALUMNES DE CICLE FORMATIU DE GRAU
MITJÀ I CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR PARTICIPANTS A WAPPS I
EMPRESES, AUTÒNOMS I ENTITATS QUE REQUEREIXIN UNA PÀGINA WEB.

Barcelona 05 de desembre del 2019.
LA FUNDACIÓ PUNTCAT
La Fundació puntCAT, domiciliada a Barcelona, Plaça Nova 5, 7a planta, amb CIF núm. G63719025 i
responsable de la gestió del domini .cat i domini .barcelona, que treballa per a accelerar la transició
digital en els territoris de parla catalana i posicionar-se com a comunitat cultural digital activa i
pionera al món.
Alhora, desenvolupa tota una sèrie de programes fundacionals relacionats amb els següents àmbits:
•

Economia local

•

Entitats del tercer sector

•

Educatiu
WAPPS.CAT

Dins d’aquests programes educatius, es desenvolupa el concurs wapps.cat. Aquest és un concurs
d’elaboració de pàgines web i aplicacions per dispositius mòbil per part de grups d’alumnes des
d’últim cicle de primària, E.S.O., Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. Aquest concurs,
enguany celebra el 10è aniversari, per tant és un projecte consolidat de la Fundació puntCAT. En la
passada edició hi van participar un total de 1.002 grups i més de 2.800 alumnes de tot el territori de
parla catalana.
El concurs es desenvolupa dins d’una sèrie de categories:
•

Primària

•

Secundària

•

Batxillerat

•

Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (CFGM i CFGS)

•

Aplicacions mòbils

•

Millora el web del teu centre

CATEGORIA CFGM I CFGS
Dintre d’aquesta categoria, la participació dels alumnes consisteix en la creació d’una pàgina web o
una aplicació a una PIME, autònom, organisme o entitat que pertanyi a l’entorn proper del centre o
de l’alumne
L’objectiu és capacitar l’alumnat participant per permetre’ls el desenvolupament d’un web en un
entorn real, afavorint el seu coneixement proper de les necessitats reals que cal cobrir dins la
comunicació online d’una entitat o petita empresa.

DESENVOLUPAMENT DEL WEB
El desenvolupament d’aquesta pàgina web es regirà per les següents condicions.
•

El grup d’alumnes ha informat adequadament als representants de l’entitat o empresa de
la participació en el concurs, i de que es faran servir tant materials audiovisuals
proporcionats per l’empresa com materials de nova creació en el desenvolupament de la
pàgina web o aplicació.

•

L’empresa presta el seu consentiment per a que el grup d’alumnes desenvolupi una pàgina
web o aplicació, així com a que faci servir les dades de registre que es proporcionen,
seguint els camps detallats al final d’aquest document per indicar que la titularitat del
domini és de la PIME, autònom, organisme o entitat.

•

Els drets d’explotació dels continguts desenvolupats pel web seran de titularitat exclusiva
de la PIME, autònom, organisme o entitat. Aquest/a podrà reutilitzar aquests continguts
de la manera que estimi convenient, tant en el format de pàgina web o app que hagin
creat els alumnes, com en qualsevol altre, com en qualsevol suport que pugui fer servir en
el futur.

•

El registre i l’allotjament durant el primer any de vida del domini no li suposa cap cost a
l’empresa. El registre es farà sense vincular-lo a cap compte corrent ni de l’alumne ni el
centre ni la PIME, autònom, organisme o entitat.

•

En el cas de que l’empresa vulgui mantenir el domini (amb el web desenvolupat pels
alumnes, per a destinar-hi nous continguts, per gestionar comptes de correu, o per
qualsevol altre ús) haurà d’introduir dades de pagament dins del panell de control del
registrador o bé posar-se en contacte amb el registrador amb el que s’hagi donat d’alta el
domini.

•

Els contactes administratiu i tècnic del domini durant el primer any de vida serà el grup
d’alumnes, indicant el representant en el procés de registre.

El registrador amb el que es doni d’alta el domini serà un dels següents:
•

Don Dominio:
https://www.dondominio.com/
info@dondominio.com

•

SWHosting:
https://www.swhosting.com/ca
972 01 05 50
info@swhosting.com

•

Dinahosting:
https://ca.dinahosting.com/
900 854 000
info@dinahosting.com

Tots tres ofereixen suport en català.

DADES DE L’ALUMNAT I L’EMPRESA
Alumnes:
Nom, cognoms i DNI dels alumnes participants:
1.
2.
3.
4.
5.
Dades de l’empresa o entitat pel registre del domini:
Nom de l’Empresa:
Nom de la persona de contacte:
NIF:
Direcció:
Número de telèfon:
Email:

EMPRESA

ALUMNES

