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Bases 5a Gran CITM Game Jam  
 
Benvinguts a la 5a Game Jam CITM, organitzada pel Centre de la Imatge i la Tecnologia 
Multimèdia (CITM), una nova edició feta i pensada per impulsar el vostre talent i ajudar-vos a 
construir el futur professional a la indústria de l’entreteniment. 
 
En aquesta edició, per l'actual context sociosanitari, la 5a Game Jam CITM es realitzarà en 
modalitat híbrida i d’acord al calendari que més endavant s’indica.  
 
- Qui pot participar i com 

 
○ Estudiants del CITM del curs acadèmic 2021-22. 
○ Mitjançant equips d’entre 4 i 5 persones. 
○ Individualment. En aquest cas, des l’organització t’assignarem a un equip participant 

a l’inici de la Game Jam. 
 

- Temàtica:  
 

o En la sessió d’obertura de la Game Jam, l’organització en detallarà la temàtica. 
o Les propostes presentades pels equips participants no podran tenir continguts 

considerats il·lícits, difamatoris, sexistes, racistes, xenòfobs, discriminatoris, 
pornogràfics, o que, de qualsevol manera, atemptin contra els drets de tercers. 

 
 

- Inscripcions 
 

o Les inscripcions romandran obertes del 25 al 31 de gener de 2022, ambdós inclosos.  
o Les inscripcions dels equips es realitzaran conjuntament.  
o En les inscripcions de participants individuals caldrà que indiqueu quin rol vols 

adoptar: programador, dissenyador o artista. 
o El nombre màxim de places per participar a la Game Jam és de 70 i nombre mínim 

d’equips participants és de 4. En cas que manqui aquest mínim, la Game Jam no es 
realitzarà. 

o En cas que el nombre d’inscripcions superi les places, l’admissió serà per ordre 
d’inscripció. 

o Els estudiants que siguin membres de l'organització podran participar a la Game Jam 
però no optar a cap premi.  

 
 

- Premis 
 
 Les categories dels premis són: 
 

○ Millor Joc 
 

Cada participant de l’equip guanyador rebrà una targeta per a la plataforma 
Steam valorada en 50 €.. 
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Cada participant de l’equip guanyador rebrà una targeta per la plataforma Steam 
per valor de 50 €. 

 
○ Millor Art 
 

Cada participant de l’equip guanyador rebrà una targeta per la plataforma Steam 
per valor de 50 €. 
 

○ Premi Especial Ajuntament de Terrassa 
 

El projecte guanyador s’exposarà a la pàgina web de l'Ajuntament de Terrassa i,  
a més, cada participant de l’equip guanyador rebrà una targeta per a la plataforma 
Steam valorada en 50 €. 

 
○ Altres premis: 

 
■ Millor Tecnologia. Diploma acreditatiu.  

 
■ Millor Joc per Votació Popular. Diploma acreditatiu. Podran votar tots els 

participants a la Game Jam, excepte aquells que formin part de l'organització.  
 
 
- Material 

 
L’ús de material propietat de tercers tals com codi, assets, malles, so, música, etc., està 
permès, però caldrà que el grup participant ho informi expressament en el moment de 
l’entrega i la presentació del joc. 

 
- Calendari i Horaris 

 
 

Dia Hora Esdeveniment 
02/02/2022 10:00- 12:00 Acte d’obertura i kick off presencial a la Masia Freixa (Plaça 

de Josep Freixa i Argemí 11, Terrassa)  
02/02/2022 16:00 Començament de la Game Jam  
02/02/2022 

Tot el dia Desenvolupament en línia del joc 
03/02/2022 
04/02/2022 
05/02/2022 
06/02/2022 
06/02/2021 Fins 18:00 Final de la Game Jam i entrega dels jocs (en línia) 
10/02/2021 15:00- 17:00 Presentació dels jocs (presencial al plató CITM) 

10/02/2021 17:00 - 
18:00 

Deliberació del jurat  
Període de votació del Premi al Millor Joc per Votació Popular 

10/02/2021 18:00 - 18:30 Entrega de premis i clausura (presencial al plató CITM) 
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- Jurat i Criteris d’Adjudicació 
 

o El jurat estarà format per dos professors del CITM i un/a especialista en la temàtica 
proposada. 

o En el Premi de Millor Joc, el jurat en valorarà diversos aspectes: disseny, tecnologia, 
art, jugabilitat, etc. 

o Quant al Premi de Millor Art, el jurat en valorarà els aspectes artístics. Els jocs creats 
amb més d'un 60% de components de tercers (codi, assets, malls, so, música) no 
podran optar a aquest premi. 

o En el Premi Especial Ajuntament de Terrassa, el jurat en valorarà la fidelitat i els 
enfocaments amb què els participants s'han acostat a la temàtica proposada.  

o I en el Premi de Millor Tecnologia, el jurat en valorarà els aspectes tècnics i originalitat 
de la solució tecnològica respecte a la programació i estructura. 

o Una mateixa proposta pot optar a més d’un premi. 
o Els premis poden quedar deserts. 
o Les decisions del jurat són definitives i no admeten cap mena de recurs. 
o Totes les propostes de joc seran titularitat de l’equip participant que l’ha elaborat. 

 
 
- Organització 
 

Els participants podran sol·licitar ajuda a l'organització en qualsevol moment per a  qualsevol 
dubte o problema que pugui sorgir. 

 
L’organització, en cas de comportament inadequat, podrà expulsar a un participant. 

 
L’organització de la Game Jam es reserva el dret a anul·lar la realització de la Game Jam 
així com modificar aquestes bases, sense previ avís, en ambdós casos s’informaran i/o 
penjaran al blog del CITM. 

 
El fet de presentar la sol·licitud de participació comporta l’acceptació d’aquestes bases així 
com les seves modificacions. 

 
- Mesures sanitàries  

 
L'organització es reserva el dret a modificar la modalitat de realització de l'esdeveniment o 
bé suspendre’l si les mesures o restriccions sanitàries així ho indiquen.. 

 
 
Terrassa, 26 de gener de 2022 
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INFORMACIÓ BÀSICA O PRIMERA CAPA  

SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ  
I CESSIÓ D’IMATGE 

 
  

Responsable Fundació Politècnica de Catalunya (FPC). + INFORMACIÓ 

Finalitat Gestionar la realització de la 5a Game Jam CITM. + INFORMACIÓ 

Legitimació Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ 

Interès legítim en la realització de la 5a Game Jam CITM. + 
INFORMACIÓ 

Destinataris Cessió a l’Ajuntament de Terrassa (P0827900B) de les dades personals 
i de les imatges dels guanyadors del Premi Especial Ajuntament de 
Terrassa 

Drets Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + 
INFORMACIÓ 

Dades de contacte 
del delegat de 
protecció de dades 

info.dpo@fpc.upc.edu 

Informació 
addicional 

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ 

Termini de 
conservació 

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ 

Cessió imatge Acceptació a la cessió d’imatge a l’FPC per tal que capti, utilitzi, 
reprodueixi, difongui i cedeixi, per un període de 10 anys, les imatges 
que l’FPC pugui captar, utilitzar, reproduir, difondre o cedir a les seves 
instal·lacions durant la realització de la 5a edició Game Jam CITM, a fi 
de difondre i promocionar les activitats del CITM, i pel mitjà que tingui 
per convenient.  
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