
 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ 

PRIMERA.- OBJECTE I OBJECTIUS 

1. L’objecte de les presents bases és regular la participació, en el programa Menuda 

Badalona!, dels centres educatius badalonins que imparteixen Educació Secundària 

Obligatòria (ESO), Batxillerat, Cicles Formatius (Grau Mitjà i Grau Superior), Formació 

Professional Bàsica (FPB) i Programes de Formació i Inserció (PFI), així com la 

implicació del BDN Lab en el programa. 

2. Els objectius d’aquest programa són: 

- Formar al professorat en la tecnologia d’impressió 3D i el software bàsic de 

modelatge 3D. 

- Dotar als centres educatius amb la tecnologia i software necessaris per afrontar 

aquest i futurs projectes d’impressió 3D. 

- Fomentar, dins l’entorn educatiu, el coneixement sobre les tecnologies de 

fabricació digital i les seves potencialitats didàctiques. 

- Capacitar a l’alumnat perquè pugui portar a terme processos de fabricació 

digital mitjançant la tecnologia d’impressió 3D. 

- Motivar la vinculació entre diferents àrees curriculars (Història, Història de 

l’Art, Matemàtiques, Dibuix tècnic i Tecnologia) per poder realitzar el projecte 

de construcció el més fidel possible a la realitat. 

SEGONA.- REQUISITS DELS EQUIPS PARTICIPANTS 

1. Poden participar en Menuda Badalona! tots els centres educatius badalonins que 

imparteixen Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat, Cicles Formatius de 

Grau Mitjà i/o Superior, Formació Professional Bàsica (FPB) i Programes de Formació i 

Inserció (PFI). Cada centre només podrà participar amb un equip.  

2. Els equips estaran formats per alumnes que seran tutoritzats per docents del centre 

de procedència (de 2 a 4 docents). En cap cas els equips participants directament en 

les formacions i tallers al fab poden superar els 30 alumnes participants. 

3. Està permesa la participació, en anys consecutius, d’un mateix centre, sempre i quan 

en l’edició anterior l’equip participant hagi presentat el projecte: els arxius digitals en 

format .step i la maqueta en el termini establert a les bases. En aquesta edició, queden 

reservades deu places per als centres que varen participar en la primera edició i 

vulguin repetir l’experiència. 

4. Es pretén despertar vocacions cientifico-tècniques entre els joves participants, fent 

especial èmfasi en les noies. S'estableix que entre tots els centres participants han de 

garantir una participació mínima de noies (d'un 30%) en el total del projecte Menuda 

Badalona!.



 
 

TERCERA.- REQUISITS DELS PROJECTES 

1. Per desenvolupar els seus projectes, els centres inscrits rebran suport tècnic dels 

professionals del BDN Lab. 

2. Si es desitja utilitzar les màquines del fab lab per tal de realitzar part del procés de 

fabricació, s’hauran d’enviar prèviament els arxius 3D i/o vectorials que es vulgui 

imprimir, tallar i/o gravar a la següent adreça: elena.rojas@bdnlab.org. Al cos de l’e-

mail s’haurà d’incloure una descripció detallada de la feina a realitzar i les mesures 

finals que ha de tenir cada arxiu. 

3. Els projectes hauran d’estar compostos de 3 parts: 

- Projecte escrit. Fitxa descriptiva del projecte educatiu realitzat per el centre (el 

fab lab entregarà a tots els centres participants un model de fitxa per 

cumplimentar). Aquest treball escrit haurà de presentar-se en format digital i 

podrà fer-se públic a la web del BDN Lab per a que tothom el pugui consultar. 

- Arxiu o arxius digitals que s’han confeccionat per poder fer la rèplica de l’edifici 

o espai (el fab lab podrà fer públics aquests arxius a la web del programa). 

- Reproducció de l’edifici o espai emblemàtic (maqueta). Per fer aquesta 

reproducció s’utilitzarà la tecnologia d’impressió 3D, així com també d’altres 

tecnologies presents al fab lab (tall làser, tall en vinil, etc.).  

4. La data límit per la presentació dels projectes i maquetes és el 22 de maig de 2020. 

QUARTA.- SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

1. Cada equip ha de completar el Formulari d’inscripció, disponible en el web del BDN 

Lab. 

2. El període de inscripcions s’obrirà el 2 de setembre a les 12:00 a.m., amb la 

publicació del formulari d’inscripcions al web del BDN Lab (bdnlab.org). La data límit 

d’inscripció és el 20 de setembre de 2019. No s’acceptarà cap sol·licitud després 

d’aquest dia. 

3. S’estableix un nombre màxim de 15 equips per convocatòria. Per tal de regular la 

participació i l’establiment d’una llista d’espera, es procedirà a ordenar els participants 

per estricte ordre d’inscripció.  

4. La publicació del llistat de participants i la llista d’espera es realitzarà el 25 de 

setembre de 2019. 

CINQUENA.- TRIA I ADJUDICACIÓ DE L’EDIFICI EMBLEMÀTIC A REPRODUIR 

1. Al formulari d’inscripció es podrà seleccionar diferents espais emblemàtics per ordre 

de preferència. A partir del dia 25 de setembre de 2019 els responsables del BDN Lab 



 
 

es posaran en contacte amb els professors participants de cada equip per comunicar-

los l’edifici adjudicat (l’ordre d’adjudicació seguirà estrictament l’ordre cronològic 

d’inscripcions al programa). Si algun centre no aconsegueix cap dels edificis marcats 

com a preferents, podrà realitzar una nova selecció entre els edificis encara 

disponibles. 

2. No es podrà triar un edifici que ja hagi escollit un altre grup o del que s’hagi realitzat 

la maqueta en una edició anterior. 

3. Els responsables del BDN Lab, quan es posin en contacte amb els equips, informaran 

dels edificis que encara restin disponibles per ser escollits. 

4. La llista d’equips i edificis adjudicats es farà pública l’1 d’octubre de 2019. 

SISENA.- CALENDARI D’ACCIONS FORMATIVES 

1. S’estableix el següent calendari d’accions formatives: 

De l’1 d’octubre  Curs de muntatge d’una impressora 3D  

al 29 de novembre:  (Dies i hores a pactar amb els participants). 

 

De l’1 d’octubre   Curs de disseny i funcionament bàsic de la impressora  

al 29 de novembre:  3D (Dies i hores a pactar amb els participants). 

 

De l’1 d’octubre  Tallers amb els grups (Fabricació digital i Modelatge i  

al 20 de desembre:   impressió 3D). 

 

Del 4 de novembre  Accions formatives personalitzades al BDN Lab   

al 3 d’abril:   (orientacions i tutories per a grups: 4 hores per grup). 

 

2. Cada equip pactarà amb els responsables del BDN Lab el calendari de tallers i 

orientacions i tutories per al seu grup, segons la disponibilitat de les instal·lacions i 

tècnics formadors. 

SETENA.- MOSTRA TEMPORAL 

1. Els projectes presentats dins el termini establert en aquestes bases formaran part 

d’una mostra temporal. 

2. Les maquetes realitzades, així com tota la documentació del projecte presentat, 

passaran a formar part del fons documental del BDN Lab i podran formar part de 

successives edicions de la mostra temporal o d’altres exposicions en les que el BDN Lab 

participi. 

 



 
 

VUITENA.- DESCRIPCIÓ DEL PREMI A LA PARTICIPACIÓ 

1. Tots els equips inscrits al programa tenen dret a participar en les següents sessions 

formatives que realitzarà el BDN Lab: 

- el Curs de muntatge de la impressora 3D i el Curs d’introducció al funcionament 

de la impressora 3D (dirigits als professors dels centres que s’inscriuen per 

primera vegada); 

- els tallers de Fabricació digital i Impressió i modelatge 3D (dirigits tots dos als 

alumnes i professors acompanyants);  

- 4 hores de sessions d’orientació i tutoria per a cada grup participant. 

2. Tots els centres educatius que no hagin participat en anteriors edicions del 

programa obtindran un kit de muntatge d’una impressora 3D de tres eixos . Aquesta 

impressora 3D (un cop muntada pels docents participants al programa) passarà a ser 

propietat del centre educatiu de l’equip. 

3. Tots els centres educatius obtindran una bobina de filament per tal de realitzar el 

seu projecte. També se’ls subministrarà una base de DM, amb les mesures ajustades a 

la seva maqueta, per tal de presentar-la. A més, el BDN Lab  dotarà a cada centre amb 

altres matèries primeres per realitzar el seu treball (fusta, filament i/o vinil) fins a un 

valor de 30 € per equip.  

4. Tots els centres inscrits al programa gaudiran dels avantatges reservats a la 

comunitat de centres participants del programa Menuda Badalona!, durant el període 

en el que es dugui a terme el programa en el que s’han inscrit. 

5. Els equips que entreguin els projectes realitzats dins del termini de presentació 

establert (22 de maig de 2020): 

- podran participar, si ho desitgen, en la següent edició del programa Menuda 

Badalona!; 

- els seus projectes formaran part de la mostra temporal Menuda Badalona! 

NOVENA.- COMPROMISOS DELS PARTICIPANTS 

1. Els docents participants es comprometen a guiar i orientar el treball de l’alumnat en 

la recerca i tractament d’informació referent a l’edifici o espai emblemàtic.  

2. Els docents participants, procedents de centres que no hagin participat en edicions 

anteriors i que no disposin d’una impressora 3D, es comprometen a realitzar el Curs de 

muntatge de la impressora 3D per tal de dotar al seu centre educatiu de la impressora 

3D que s’emprarà per fabricar la maqueta. 

3. Els equips participants es comprometen a complir les normes de seguretat i vetllar 

pel bon manteniment de les instal·lacions i maquinària emprada al BDN Lab. 



 
 

4. Els equips participants es comprometen a seguir les orientacions i indicacions dels 

tècnics del BDN Lab. 

5. Els participants donen el seu consentiment exprés i autorització al BDN Lab en 

relació amb les seves dades personals perquè les pugui tractar i incorporar als seus 

fitxers amb la finalitat de gestionar la relació que mantinguin emmarcada en el 

programa Menuda Badalona! i les següents edicions. 

6. Els participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

de les seves dades enviant un missatge de correu electrònic a info@bdnlab.org. 

7. Els participants cedeixen de manera no exclusiva al BDN Lab tots els drets 

d’explotació sobre el projecte presentat que li permetin gestionar la seva participació 

amb l’amplitud necessària segons els usos de divulgació. 

8. Els equips participants assumeixen la responsabilitat completa dels projectes 

presentats. 

9. Amb l’objectiu que el BDN Lab pugui fer la màxima difusió del programa Menuda 

Badalona!, els equips participants (alumnat i professorat) donen la seva autorització de 

manera gratuïta perquè en qualsevol activitat en què intervinguin relacionada amb el 

projecte siguin fotografiats i aquestes fotografies passin a formar part del fons 

documental del BDN Lab, podent ser utilitzades per aquesta entitat en relació amb la 

difusió de les seves activitats. 

 

 

  



 
 

LLISTAT D’EDIFICIS I ESPAIS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE 

BADALONA 

Els centres participants podran escollir entre els edificis o espais emblemàtics llistats a 

sota per realitzar la seva reproducció mitjançant les tecnologies de fabricació digital 

(impressió 3D, tall làser, tall en vinil i fresat). 

També hi ha la possibilitat de proposar un edifici o espai emblemàtic que no estigui en 

el llistat, indicant-lo com a preferència d’elecció al formulari d’inscripció online 

(sempre i quant no hagi estat reproduït en anteriors edicions del programa). L’equip 

del BDN Lab valorarà la idoneïtat dels edificis que els centres proposin. 

 

 

1. Ajuntament 

 

2. Sant Jeroni de la 
Murtra 

 

    

3. Centre Cultural El 
Carme 

 

4. Castell de 
Godmar (Ca Comte) 

 
 

5. Can Cabanyes 

 

6. Escola Gitanjali - 
Casa Leonardo 
Leprevost 

 
    

7. Can Bofí Vell 

 

8. Can Busquets 

 
 



 
 

9. Can Canyadó 

 
 

10. Casa Agustí 

 

11. Ca l’Alemany 

 

12. Mercat 
Maignon 

 
 

13. Aqüeducte de 
Ca l’Alemany 

 

14. Convent i 
església dels Pares 
Carmelites de 
Badalona  

 
 

15. Casa Enric 
Pavillard 

 

16. Zona esportiva 
Salvador Espriu 
 

 
 

17. Habitatges al 
Passatge de Josep 
Gironès 
  

18. Ca l’Andal 

 
 

19. Casa Jaume 
Botey, Ca l’Amigó 

 

20. Casa Antoni 
Lleal (Can Pepus) 

 
 

21. Escorxador 
 

 
 

22. Can Busquets  

 



 
 

23. Escola Progrés 

 

24. Biblioteca Can 
Casacuberta 

 
 

25. Cartoixa de Can 
Miravitges 

 

26. Hospital 
Universitari 
Germans Trias i 
Pujol–Can Ruti. 

 

    

27. Hotel Miramar  

 

28. Torre del Mas 
Ram 

 
 


