La 10a edició del concurs wapps .cat arriba a la
recta final i demà es faran públics els guanyadors
al programa Popap escolar de Catalunya Ràdio
• Enguany han participat 3.321 alumnes, tot un rècord de participació
• El projecte, un dels més emblemàtics de la Fundació .cat, celebra la
seva 10a edició

La Fundació .cat organitza cada any wapps .cat, el concurs de creació de llocs web i
aplicacions en català adreçat a alumnes de 5è i 6è de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles
Formatius de Grau Mitjà o Superior. Enguany el concurs celebra els seus 10 anys i ho fa
d’una forma molt especial. La gala d’entrega de premis es retransmetrà demà en
directe a les 16h a través del programa Popap escolar de la Mariola Dinarès a
Catalunya Ràdio.
Enguany wapps .cat ha batut el seu rècord de participació. Concretament han participat
al concurs 3.321 alumnes (2.330 nois i 840 noies) de 118 centres repartits per tot el
territori de parla catalana (Palma de Mallorca, Artà, Canals, Sant Cugat del Vallès,
Barcelona, Mollerussa, Girona, entre d’altres). En total s’han creat 1.183 grups de
treball. D’aquests, 470 projectes han arribat a la fase final del concurs. Durant mes de
mig any, els alumnes han estat treballant els seus projectes a l'aula amb l'ajuda dels
professors.
Pel que fa a l’avaluació dels projectes, aquestes últimes setmanes un jurat format per
31 professionals del sector educatiu i tecnològic han analitzat cadascun dels projectes
rebuts. D’entre aquests, han estat 22 els webs i apps que han quedat finalistes i serà
demà a la gala radiofònica on es desvetllarà quins en són els guanyadors.
El certamen té per objectius fomentar el coneixement de les noves tecnologies, la
creativitat dels participants i la normalització del català en l’entorn digital. Però a més a
més, i degut a la situació actual, els participants han hagut de superar nous reptes i han
presentat els seus projectes enviant vídeos explicatius dels seus webs i apps. A través
d’aquests vídeos, el jurat els ha pogut acabar d’avaluar, puntuant les explicacions, les
eines tecnològiques utilitzades i la creativitat dels mateixos. Els vídeos es poden veure
al Youtube de la Fundació .cat.
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