BASES DEL CONCURS REdissenya la web de L’IES
L’IES Francesc de Borja Moll, convoca el concurs, REdissenya la web de L’IES,centrat en
el disseny d’una nova pàgina web que reflecti la nostra identitat com a centre i el nostre
projecte educatiu, apropant-nos a un entorn socio-laboral innovador i adaptant-nos a l’ús de
les TIC, a la vegada que pugui ser utilitzada com a eina eficaç de comunicació i participació
de tota la comunitat educativa.
1. OBJECTIU DEL CONCURS
Fomentar l’ús de les TIC a la nostra comunitat educativa.
Potenciar l’ús docent d’Internet entre els estudiants i motivar-los a participar en la creació i
millora permanent de la web del nostre centre, tal que sigui una web dinàmica, que doni
resposta a les necessitats comunicatives i participatives de l’alumnat, el professorat i les
famílies.
2. TEMA: Redissenyar la web del nostre institut, tenint en compte els requisits tècnics que
apareixen a les bases del concurs. A més s'impartirà un seminari didàctic gratuït al mes de
desembre, obert a tots els participants.
3. PARTICIPANTS I FORMA DE PARTICIPACIÓ
Tot l’alumnat que estigui oficialment cursant els seus estudis a l’IES Francesc de Borja Moll,
en qualsevol de les modalitats que s’oferten. La participació serà individual o per grups de
fins a tres persones, poguent ser l’equip de diferents famílias i/o cicles professionals, ESO o
batxillerat. Si la participació es en grup s’ha de triar un nom de grup.
Es publicarà a la web de l’institut els participants admesos així com el lloc i les dades de
realització del seminari.
4. PREMIS O GUARDONS
1000 €
5. TERMINI I LLOC D’INSCRIPCIÓ
Del 26 de novembre al 4 de desembre. Les inscripcions s’han de fer omplint el formulari
que es troba a la web de l’institut. També s’enviarà per mail a tot l’alumnat. Només s’ha
d’omplir un formulari per grup.
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Del 27 de novembre al 15 de març. El format i la forma d’entrega s’especifiquen a les bases
del concurs que es remetran per mail a cada participant, després de l’admissió de la seva
sol·licitud i que també es trobaran penjades a la web de l’institut.

7. JURAT
Un membre de l’equip directiu, el coordinador TIC, un membre de l’equip docent de la
família d’informàtica, dos docents d’altres ensenyaments. El jurat es reunirà una vegada
acabat el termini per lliurar els treballs i seleccionarà el disseny guanyador, el que es farà
públic a la web de l’institut.
8. LLIURAMENT DELS PREMIS
Els premis seran lliurats a l’acte de graduació de final de curs.
9. BASES DEL CONCURS
Tots els participants al concurs han de tenir en compte les següents instruccions:
Requisits tècnics de la web
1. Desenvolupar la web de l’IES Francesc de Borja Moll mitjançant Wordpress, versió 4.9.

2. El tema visual (theme) i plugins utilitzats han de ser gratuïts.
3. Les imatges utilitzades han de ser gratuïtes i amb llicència lliure.
4. El disseny ha de ser “responsive” o adaptatiu. S’ha d’adaptar automàticament a diferents
mides de pantalla.
5. Ha de tenir obligatòriament el logo de l’Institut, i, preferentment, els colors corporatius i la
font corporativa que es descriuen al manual d’identitat visual del centre:
● colors corporatius: es lliurarà a tots els participants un document pdf amb els antics i
nous colors i el seu significat.
● font corporativa: MONTSERRAT, de Google Fonts, preferiblement.
6. El menú principal ha de tenir accés a les següents seccions:
● Centre
○ Horaris i localització
○ Equip directiu
○ Consell escolar
○ Història
○ Professorat per departaments
○ Departaments
○ Hores de visita tutors
○ Hores de visita professorat
○ PLC IES Francesc de Borja Moll
● Oferta educativa
○ ESO
○ FP Bàsica
○ Batxillerat
○ CFGM
○ CFGS
○ FP Dual
○ FP a distància

○ Programes europeus
○ SOIB
● Tràmits
○ Proves d’accés a CFGS 2018
○ Admissió FP presencial i DUAL 2018/19
○ Proves lliures 2018
○ Impresos
○ Títols
○ Convalidacions
○ Impresos matrícula curs 2018/19
○ Calendari de matrícula curs 2018/19. Alumnat del centre
● Notícies
● Agenda. Preferiblement, utilitzant el plugin “All-in-One Event Calendar”
(https://ca.wordpress.org/plugins/all-in-one-event-calendar/)
● Alumnat
○ Calendari exàmens setembre
○ PAU
○ Llibres de text 2018/19 ESO i Batxillerat
○ Llibres de text 2018/19 Cicles formatius
○ Inici classes 2018/19
● Professorat
○ Liorna
○ GestIB 2.0
○ Manual d’acollida professorat
7. La pantalla principal ha de tenir les següents àrees:
● Menú principal
● Formulari de cerca
● Accés a xarxes socials del centre:
○ Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010762982140)
○ Twitter (https://twitter.com/iesfbmoll)
○ Instagram (https://www.instagram.com/iesfbmoll/)
● Dades de contacte del centre: adreça web (iesfrancescdeborjamoll@educaib.eu) i
telèfon (971278150)
● Slider amb les darreres notícies (entre 4 i 6)
● Caixes amb títol i petit resum de les darreres notícies (entre 6 i 10)
● Agenda amb els pròxims esdeveniments. Preferiblement, utilitzant el plugin
“All-in-One Event Calendar”
(https://ca.wordpress.org/plugins/all-in-one-event-calendar/)
● Plugin amb twitter
● Enllaços, mitjançant icones i/o text, a les següents webs:
○ GMail IES (https://goo.gl/RM4tUY)
○ Moodle IES (http://aulavirtual.caib.es/c07006238)

○ Moodle FP a distància (http://fpadistancia.caib.es/)
○ Formació Professional CAIB (http://fp.caib.es/)
○ Todo FP (http://www.todofp.es/)
8. A la capçalera de les pàgines hi haurà el logo de l’institut, el qual es lliurarà a tots els
participants via mail, així com els diferents colors corporatius.
9. Al peu de les pàgines hi ha d’haver el copyright, que ha d’estar personalitzat amb el nom
de l’equip o alumne.
10. Es valorarà l’ús d’etiquetes (tags) i la instal·lació d’altres plugins.
11. La web tendrà totes les pàgines estàtiques de la web actual i almenys 4 notícies. Tots els
continguts que apareguin a la web s’han d’agafar de la web actual www.iesfbmoll.org.
12. S’ha de lliurar un zip amb tots els fitxers necessaris per instal·lar aquesta web a qualsevol
servidor (fitxers de la carpeta Wordpress (carpetes wp_admin, wp_config…), imatges, còpia
de seguretat de la base de dades SQL, etc…).
13. També s’ha de lliurar un fitxer de tipus text anomenat: install.txt amb les instruccions
d’instal·lació d’aquesta web, els noms d’usuaris administradors i les seves contrasenyes, i tot
el necessari per tal de poder instal·lar-la.
14. Format del fitxer:
Non fitxer: WEB_BORJA_LLINATGES NOM EQUIP O ALUMNE
Extensions vàlides: .zip
15. Els diferents arxius es lliuraran a l’adreça concursweb@iesfbmoll.org, indicant el nom del
grup o participant en cas de participar a títol individual. Si la mida del fitxer és massa gran, es
pot lliurar mitjançant un enllaç al fitxer .zip situat a Google Drive, WeTransfer, etc...
16. Per a resoldre dubtes tècnics vos podeu adreçar a l’adreça concursweb@iesfbmoll.org.

