INFORME PROPOSTA DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTRES TÈCNIQUES DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’ELABORACIÓ DE CONTINGUTS ONLINE TIPUS
VÍDEO, PER FORMAR I CONSCIENCIAR ALS MENORS DE CATALUNYA, D’UNA
MANERA DISTESA I LÚDICA, EN LA IMPORTÀNCIA DE PROTEGIR LA SEVA
INFORMACIÓ PERSONAL QUAN INTERACTUEN A INTERNET I A LES XARXES
SOCIALS, PER A L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES (APDCAT)
MITJANÇANT UN PROCEDIMENT OBERT

Identificació de l’expedient
Expedient, número 05.20.2270089_2 de contractació dels serveis per a per a
l’elaboració de continguts online tipus vídeo, per formar i conscienciar als menors de
Catalunya, d’una manera distesa i lúdica, en la importància de protegir la seva
informació personal quan interactuen a Internet i a les xarxes socials, per a l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
Es tracta de crear dos vídeos que s’adrecin a infants i joves de forma diferenciada, per
tal que assoleixin competències adequades en matèria de protecció de dades.
La durada d'ambdós vídeos ha de ser d'uns 5 minuts aproximadament.
De cadascun dels vídeos (Vídeo 1 i Vídeo 2) se'n farà una versió curta de 2 minuts de
durada.
Els vídeos s'han de produir en un format estàndard compatible amb tecnologies web.
Cadascun dels vídeos s'ha de lliurar en els idiomes següents:
-Català amb subtítols en català
-Castellà amb subtítols en castellà
-Català amb subtítols en anglès

Antecedents
En data 10 de novembre de 2020 es publica al Perfil del Contractant, l’anunci de licitació
del contracte esmentat, que es tramita mitjançant procediment obert, amb un import de
licitació de 12.000,00 €, IVA exclòs.

En aquest procés varen presentar al registre de l’APDCAT sol·licituds de participació en
el concurs les empreses següents:
1. Raó social: ALMANEGRA AUDIOVISUAL
2. Raó social: DEP INSTITUT SL
3. Raó social: ALGUNA PREGUNTA SL
4. Raó social: ASSOCIACIÓ INFORMADORS DEL MARESME
5. Raó social: EVA MARTÍNEZ CORDUERA
6. Raó social: INGECAL, INGENIERIA DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE SL
7. Raó social: PLATÓ OBERT DE PRODUCCIONS SLU
8. Raó social: SORTKAT ESTUDIOS SL
9. Raó social: THE VIDEO DESIGN COMPANY SL
10. Raó social: TRIAJOCK SL
11. Raó social: VISUALMEDIA COMUNICACION AUDIOVISUAL SL
12. Raó social: FILMSNÒMADES GS SL
La unitat de contractació reunida en sessió, el dia 16 de novembre de 2020, va acordar
l’admissió de totes les propostes presentades, ja que les 12 complien els requisits i es
van registrar en termini.

Valoració de les propostes tècniques presentades mitjançant una memòria
L’avaluació de les proposicions s’ha realitzat d’acord amb les característiques
requerides en el Plec de Clàusules Tècniques i els criteris que depenen d’un judici de
valor establerts per aquesta licitació i que són els següents:

Criteris vinculats al contracte que depenen d’un judici de valor: 70 punts
Proposta tècnica
Criteris de valoració

Puntuació
Pes per paràmetre
màxima

Elements clau
Òptima
Format visual dels Notable
vídeos
Correcte

Memòria descriptiva de la realització
de l’objecte del contracte: l’elaboració
de continguts online tipus vídeo, per
formar i conscienciar als menors de
Catalunya, d’una manera distesa i
lúdica, en la importància de protegir la
seva informació personal quan
interactuen a Internet i a les xarxes
socials, per a l’APDCAT
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Té mancances

1. EMPRESA: ALMANEGRA
Elements clau

Format visual
dels vídeos

Descripció aportada

Puntuació

Vídeo 4-9 anys: Vídeo amb animació digital. Esquema visual senzill, de línies
simples i fet en 2D.
Lleuger sense ser recarregat, presentació minimalista i austera però acolorida.
Vídeo Joves: Gravació - Un youtuber dona diferents consells, utilitzant l’estil, els
recursos i el to dels vídeos tipus Influencer. Estils gràfics propis del llenguatge
youtuber Una proposta basada en l’estil de comunicació youtuber.

Notable 15

Vídeo 4-9 anys: vídeo basat en la caputxeta vermella. To educatiu i infantil amb
recursos de la narrativa popular. Igual que en un conte, una veu de narrador va
explicant la història. Es cobreixen els continguts sol·licitats però es plantegen
situacions per a nens més grans d’aquesta franja d’edat.
Contingut dels 2
Vídeo joves: el ritme del vídeo, els recursos estètics, i els efectes gràfics i Correcte 20
vídeos
sonors seran de l’estil audiovisual dels youtubers, Es farà ús d’argot youtuber,
Gags i moments humorístics . To despreocupat modern i actual poc proper al
missatge de l’APDCAT.
Es compleixen els continguts sol·licitats.

Sistema de
compatibilitat
amb tecnologia
web

Vídeo 4-9anys: Vídeo presentat en format mp4 per ser penjat en qualsevol
plataforma online, pàgines web o xarxes socials.
Vídeo joves: vídeo MP4 que podrà ser penjat en qualsevol plataforma online com
Xarxes Socials o Pàgines Web, de manera que també podrà ser compartit per
tota mena de dispositius digitals. Com a extra, proposen estratègia de
comunicació si es penja al Canal de Youtube oficial.

Optima 10

45

2. EMPRESA: DEP INSTITUT
Elements clau

Format visual
dels vídeos

Contingut dels 2
vídeos

Sistema de
compatibilitat
amb tecnologia
web

Descripció aportada
Vídeo 4-9 anys: Format gravació amb contacontes.
Ús d’elements reals (per exemple, una tablet) i metafòrics (per exemple, una
xarxa de pescar) En el cas de la xarxa, el contacontes, d’acord amb el guió
del relat explica que pot ser una cosa divertida (simulant saltar a la corda),
però també perillosa (quedant-se enganxat en ella i caient).
Vídeo Joves:
Plantegen un vídeo interactiu amb format de cinema d’alta definició combinat
amb grafismes. Els espectadors tenen l’opció de triar com evoluciona la
història. Les diferents situacions porten a triar entre dues opcions: una és la
correcta i l’altra acaba en una situació no desitjada . A partir del moment en el
que els joves afronten el repte, es plantegen una sèrie de qüestions, davant
les quals, han d’anar prenent decisions

Puntuació

Òptima 20

Vídeo 4-9 anys:
El contingut del vídeo es basa en un relat que suposa una estratègia didàctica
rellevant i adient: Ús d’un storytelling des de la perspectiva de generació
d’impacte en els espectadors més petits. Presenten el contingut del vídeo des
d’un punt de vista positiu. Conté els continguts sol·licitats.
Vídeo joves:
Es planteja un vídeo interactiu, en el que els espectadors poden triar com
evoluciona la història. Es fan servir els continguts demanats adreçats a les
habilitats amb els dispositius mòbils i les situacions que suposa un mal ús dels
dispositius.

Notable 30

Vídeo 4-9anys i vídeo joves
Continguts audiovisuals generats en formats estàndard i estaran allotjats en
servidors de vídeo, totalment compatibles amb qualsevol tecnologia web.
Les peces audiovisuals seran lliurades en format mp 4 compatible amb
qualsevol tipus de tecnologia web i en cas que es requereixi algun altre format
específic, s’atendrà la petició.

Optima 10

60

3. EMPRESA: ALGUNA PREGUNTA
Elements
clau

Descripció aportada

Vídeo 4-9 anys:
Creació de tres personatges animats, cadascun dels quals explicarà un conte
diferent.
Els personatges són un dispositiu web animat: un mòbil, una tablet i un ordinador.
El conte, però, no estarà animat sinó que es proposa una successió
Format visual
d’il·lustracions que aniran variant a mesura que avanci el conte.
dels vídeos

Puntuació

Notable 15

Vídeo Joves:
Es proposa la creació d’un vídeo que emuli els formats dels youtubers clàssics i
dels streamers de Twitch.
Vídeo 4-9 anys:
Plantegen adaptacions de 3 contes clàssics (el flautista d’Hamelin, la caputxeta
vermella i els 3 porquets) per tractar els 4 conceptes proposats amb referència a
la temàtica de la protecció de dades proposada per l’APDCAT.

Contingut
dels 2 vídeos Vídeo joves: Plantegen un vídeo a través d’una youtuber i des d’aquest format es
dona a conèixer als espectadors les eines per a una navegació segura a través
de dispositius mòbils. El Youtuber mostra links a la pantalla que porten a pàgines
o vídeos per exemplifiquen els temes vinculats amb la protecció de la informació
personal.
Sistema de
compatibilitat Vídeo 4-9anys i vídeo joves
amb
No proposen el sistema de comptabilitat amb tecnologia web que faran servir ni
tecnologia
en quin format lliuraran els vídeos.
web

Correcte 20

Té
mancances
0’5

35,50

4. EMPRESA: ASSOCIACIÓ INFORMADORS
Elements
clau

Format visual
dels vídeos

Descripció aportada

Puntuació

Vídeo 4-9 anys: Contacontes. Un llibre desplegable explicat, amb un
presentador que explica el conte. Es barreja veu en off i il·lustracions.
No es proposa un exemple de la il·lustració concreta que es farà servir.
Correcte 10
Vídeo Joves:
Vídeo amb un format visual tipus curtmetratge.
Proposen ambdós vídeos per distribució a les xarxes socials.
Vídeo 4-9 anys: Conte de nova creació: L’aranya net
Es proposa un conte, tipus llibre, de nova creació per tractar els 4 conceptes
que demana l’APDCAT i es donen consells als infants davant situacions de
risc a la xarxa.

Vídeo joves: Vídeo: De què vas?
Contingut
Es planteja el contingut a partir d’una situació d’assetjament i geolocalització
dels 2 vídeos molt directa i dura, amb consells i advertències a l’hora de fer servir els
dispositius mòbils. Llenguatge molt directe, argot de l’entorn jove. Es proposa
un càsting amb aspectes referenciadors de multiculturalitat, inclusió i
diversitat. Es tracta la problemàtica vinculada a la geolocalització i la difusió
de dades de tercers entre altres consells per als joves.

Vídeo 4-9anys i vídeo joves
Sistema de
compatibilitat HD 1920x1080 píxels, 16:9 per Web, Youtube, Facebook i Twitter. Compatible
amb
en format 1:1 per Instagram a 1080x1080 píxels, 1080x1920 per
tecnologia
Instagram Stories i TikTok
web

Correcte 20

Òptima 10

40

5. EMPRESA: EVA MARTÍNEZ
Elements clau

Format visual
dels vídeos

Contingut dels
2 vídeos

Sistema de
compatibilitat
amb tecnologia
web

Descripció aportada
Vídeo 4-9 anys: Vídeo d’animació amb dibuixos de dues nenes petites
germanes i el seu amic de 9 anys que parlen amb el públic i fan servir els seus
dispositius tecnològics. Dibuixos expressius i espontanis
Vídeo joves
Aquest vídeo es fa amb càmera en moviment que segueix en tot moment els
protagonistes en diferents situacions i localitzacions. Vídeo en la línia narrativa
de personatges que parlen a càmera i donen instruccions i consells.
Vídeo 4-9 anys:
Vídeo explicat com un conte sobre la protecció de la informació personal.
Recull els continguts proposats per l’APDCAT. Es planteja el contingut detallat
del conte amb dibuixos de les il·lustracions

Puntuació

Notable 15

Notable 30
Vídeo joves: El vídeo aborda les habilitats en dispositius mòbils i com protegir
la informació, l’ús que se’n fa i la navegació segura.
Plantegen 10 tips per navegar de forma segura.
El càsting recull la multiculturalitat i la diversitat de gènere.
Vídeo 4-9anys i vídeo joves
Ambdós propostes de vídeo són completament compatibles amb tecnologia
web i amb les xarxes socials.
Gravació en HD i els vídeos es reformategen segons les necessitats de cada
plataforma o aplicació.
A partir d’ aquestes dues propostes de vídeo es creen dos espots.

Optima 10

55

6. EMPRESA: INGECAL
Elements clau

Format visual
dels vídeos

Contingut dels
2 vídeos

Sistema de
compatibilitat
amb tecnologia
web

Descripció aportada
Vídeo 4-9 anys i Vídeo joves
Els dos vídeos seran creats amb aplicacions que inclou el pack Adobe
Creative Cloud (Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe
Photoshop...).
L’estil visual de tots dos vídeos es fa mitjançant grafismes (personatges i
objectes), animacions, i petits textos.
Els vídeos es narren amb veus en off tant masculines com femenines.

Puntuació

Correcte 10

Vídeo 4-9 anys: vídeo amb un estil tipus conte, amb grafismes i amb
protagonistes figuratius (dispositius electrònics) que parlen amb els menors i
donen resposta a les qüestions plantejades per l’APDCAT.
Es mostra el tipus de grafisme que es farà servir.
Vídeo joves: Un grup d’adolescents (presentat amb grafismes) amb els seus
dispositius mòbils exposen, com es pot protegir la informació i l’ús i navegació
segura en els dispositius mòbils. Acaba amb els nois i noies fent servir el
dispositiu mòbil correctament.

Correcte 20

Vídeo 4-9anys i vídeo joves
Compatibilitat amb tecnologia web- vídeos en dos formats: H264 i MP4 .
El format H264 per aplicacions com Youtube o altres eines de transmissió per
internet.

Optima 10

40

7. PLATÓ OBERT
Elements clau

Format visual
dels vídeos

Contingut dels
2 vídeos

Sistema de
compatibilitat
amb tecnologia
web

Descripció aportada
Vídeo 4-9 anys:
Conte de nova creació amb il·lustracions, explicat per un infant (veu en off
infantil). Proposen la generació de minipíldores de 15-30’’ a partir del vídeo de
5’ per a crear petites histories dels contes per difondre a twitter, facebook,
instagram o youtube.

Puntuació

Notable 15
Vídeo Joves:
Vídeo amb il·lustracions, en el que un adolescent passa per diverses
situacions i es donen missatges per protegir bé les dades del mòbil, amb una
mínima navegació visual per explicar l’eina.
Adaptació a noves tecnologies: proposen la generació de minipíldores de 1530’’ a partir del vídeo de 5’ per crear petits consells per a adolescents que
puguin difondre’s a canals de twitter, facebook, instagram o youtube.
Vídeo 4-9 anys:
En el conte es dona tota la informació requerida fent al·lusions a contes
tradicionals en versió moderna (“La Caputxeta Vermella”, “Els 3 porquets”, “El
Patufet”,etc...). El personatge resol situacions que evidencien la necessitat
d’anar amb compte amb les dades. El conte comença amb l’infant encenent un
ordinador i obrint les portes del món digital. Es cobreixen els continguts
sol·licitats per l’APDCAT.
Vídeo joves:
Vídeo amb un adolescent d’entre 10 i 16 anys. Es crea una situació difícil per
una imatge que comença a circular per la xarxa i va a parar a llocs desitjats,
però també a llocs no desitjats. La veu en off (d’un adolescent) explica com
protegir millor les dades personals al mòbil. A mode de llistat, el vídeo va
passant per cadascuna de les diverses recomanacions amb il·lustracions i
situacions en les que l’adolescent se senti identificat. Es cobreixen els
continguts sol·licitats per l’APDCAT.

Notable 30

Vídeo 4-9anys i vídeo joves

Té
mancances
No proposen el sistema de comptabilitat amb tecnologia web que faran servir ni
0,5
en quin format lliuraran els vídeos.

45,5

8. EMPRESA: SORTKAT

Elements clau

Format visual
dels vídeos

Descripció aportada
Vídeo 4-9 anys: Vídeo “Un sol click revela molt de tu”.
Vídeo plantejat com un experiment social amb petits. Gravació en un entorn
d’aula perquè els infants descobreixin, guiats per una professora, què son
les dades personals i com protegir-les. Fotografia molt cuidada. Plànols
visuals i estètics perquè pugui ser un vídeo també interessant de veure per
als adults. Es fan servir persones enlloc de dibuixos o animació perquè el
resultat sigui més real i creïble.

Puntuació

Notable 15

Vídeo Joves: Vídeo “La teva vida té públic” .
Un grup d’adolescents anònims accedeix al plató i descobreix que són molt
més coneguts del que es pensaven. Gravació amb una fotografia molt
cuidada. Plànols visuals i estètics. Es fa ús de multicàmera.
Vídeo 4-9 anys:
El contingut se centra en els requeriments donats per l’APDCAT, i es
plantegen diverses situacions en les que els menors comuniquen informació
personal a tercers. Es grava com experiment social a l’aula, en un entorn
conegut i còmode per als infants. Al llarg del vídeo es dona solucions a cada
situació i al final, a mode de conclusió, una sèrie de consells senzills i
entenedors, en la línia del requerit per l’APDCAT.
Contingut dels
2 vídeos

Vídeo joves: El vídeo està centrat en un bon ús dels dispositius mòbils i les
xarxes socials. A través d’un “mentalista”, es vol demostrar als joves què,
mitjançant tot el que pengen a Internet, són coneguts per persones
desconegudes per ells. La informació a la xarxa té un abast il·limitat que han
de tenir present. Finalment es donen una sèrie de consells, en línia amb el
plantejat per l’Apdcat, perquè sàpiguen com protegir adequadament la seva
informació personal.
Es defineixen ampliament les mesures covid i els drets d’imatge per portar a
terme ambdós gravacions.

Sistema de
compatibilitat
amb tecnologia
web

Vídeo 4-9anys i vídeo joves
No proposen el sistema de comptabilitat amb tecnologia web que faran
servir ni en quin format lliuraran els vídeos.

Notable 30

Té
mancances
0,5

45,50

9. EMPRESA: THE VIDEO DESIGN COMPANY
Elements clau

Format visual
dels vídeos

Contingut dels 2
vídeos

Sistema de
compatibilitat
amb tecnologia
web

Descripció aportada

Puntuació

Vídeo 4-9 anys: Creació d'una història, amb dibuixos, en la qual el
personatge principal és la Dada. La Dada és el conjunt de dades
personals d'una persona i passa per diverses situacions al llarg del vídeo
en les que ha de protegir la seva informació. Es presenta exemple de
dibuix.
Vídeo Joves: Creació d’una sèrie amb dibuixos anomenada habis&mobis
(habilitats i dispositius mòbils), de 5 capítols on dos personatges són els
protagonistes tractant situacions vinculades amb els mòbils i la protecció
de dades.
Es presenta exemple de dibuix.

Correcte 10

Vídeo 4-9 anys:
Al contingut del vídeo Internet es presenta com un món ple de coses
divertides, interessants i útils, però també de perilloses, per exemple,
l'Exèrcit dels Roba Dades. Al llarg del conte, la Dada viu diverses
aventures a través de les quals veu la importància de protegir i fer un bon
ús de les dades personals, en línia amb el requerit per l’APDCAT.
Correcte 20
Vídeo joves: El vídeo, a través dels diàlegs dels 2 personatges dibuixats,
transmetrà als menors i joves la importància d’aprendre a protegir la seva
informació personal i l’ús segur dels dispositius mòbils, tal com es demana
des de l’Autoritat.
Es presenta una mostra de diàleg en ambdós casos.
Vídeo 4-9anys i vídeo joves
No proposen el sistema de comptabilitat amb tecnologia web que faran
servir ni en quin format lliuraran els vídeos.

Té
mancances
0,5

30,50

10. EMPRESA: TRIAJOCK
Elements clau

Format visual
dels vídeos

Contingut dels 2
vídeos

Sistema de
compatibilitat
amb tecnologia
web

Descripció aportada

Puntuació

Vídeo 4-9 anys: Format combinat de gravació amb el gènere d’animació,
en un univers fictici d’un videojoc.
Combinació de mon real (casa dels protagonistes) i mon fictici a través
d’un videojoc (Bosc encantat).
Notable 15
Vídeo Joves: Format de gravació, en una ambientació d’aula, de pati de
l’escola i de carrer comercials, llocs habituals per al col·lectiu de joves.

Vídeo 4-9 anys:
El contingut se centra en definir què és una dada personal i en la
importància de la informació personal i com alertar de situacions difícils a
la xarxa; també afegeixen la funció formadora dels pares i mares i dels
sistemes de seguretat a la xarxa. Es planteja com l’aprenentatge d’una
lliçó de forma didàctica.
Notable 30
Vídeo joves: El contingut se centra en el requerit per l’APDCAT i treballa
conceptes de Geoposicionament, descàrrega d’aplicacions, validació de
permisos, detecció de situacions de risc. Es plantegen situacions
compromeses per als menors que son habituals i amb les que es troben
els espectadors i reaccionen correctament exposant la situació i fent-ho
comú amb el grup.

Vídeo 4-9anys i vídeo joves
Es lliurarà amb formats compatibles amb tecnologia web:
● MP4 ● MP4/H.246 ● MP4/MPEG-4, més concretament format
MP4/H.264,

Òptima 10

55

11. EMPRESA: VISUALMEDIA
Elements clau

Format visual
dels vídeos

Descripció aportada
Vídeo 4-9 anys: Format de vídeo tipus conte d’animació 2D, sobre la
protecció de la informació personal, reforçat amb un/a narrador/a, que fa la
funció de contacontes. Equivalent còmic del vídeo conte. Els personatges que
es fan servir són amigables, propers amb faccions suaus i trets facials
minimalistes.

Puntuació

Notable 15

Vídeo Joves: Format de dues opcions de producció –animació 2D o
producció basada en una gravació- a decisió de l’APDCAT.

Contingut dels 2
vídeos

Sistema de
compatibilitat
amb tecnologia
web

Vídeo 4-9 anys:
El contingut cobreix els requeriments plantejats per l’APDCAT. Mitjançant
converses amb un robot, es troben amb diverses situacions sobre protecció
de la informació i sobre compartir les dades a la xarxa amb desconeguts.
S’explica com resoldre-ho correctament i es donen consells per als més
petits.
Correcte 20
Vídeo joves: Títol : Jocontroller .
Vídeo sobre habilitats en dispositius mòbils per conèixer com es pot protegir
la informació i l’ús i navegació segura en els dispositius mòbils, requeriments
plantejats per l’APDCAT, des d’un punt de vista d’un youtuber, o instagramer,
o tiktoker.

Vídeo 4-9anys i vídeo joves
El lliurament de les peces màster dels vídeos acabats i validats per l’APDCAT
en un format estàndard d’alta definició (HD), adaptat i compatible amb
tecnologies web: mp4, Quicktime h264 o altres.

45

Òptima 10

12. EMPRESA: FILMSNOMADES

Elements clau

Descripció aportada
Vídeo 4-9 anys i vídeo joves

Puntuació

Format – vídeo infogràfic amb dibuixos i infografies animades i veu en off.
Narració en forma de conte.

Format visual
dels vídeos

En la representació gràfica dels personatges, els continguts i el format
visual dels vídeos es tenen en compte la multiculturalitat, la inclusivitat,
promoure la diversitat i també tenir perspectiva de gènere.

Correcte 10

Per acomodar-ho a plataformes com Youtube, Vimeo, Facebook, Twitter o
Instagram, es fa servir el format 16:9 horitzontal a una ressolució de
1920x1080px.
En el cas d’IGTV, apartat de vídeos dins d’Instagram, s’elabora un vídeo
16:9 vertical amb instruccions visuals de girar el mòbil.

Contingut dels 2 Vídeo 4-9 anys i Vídeo joves:
vídeos
No s’especifica el contingut que es tractarà en ambdós casos.

Té
mancances
2

Sistema de
compatibilitat
amb tecnologia
web

Té
mancances
0,5

Vídeo 4-9 anys i Vídeo joves:
No s’especifica el sistema de comptabilitat amb la tecnologia web

12,50

Taula resum de les puntuacions obtingudes
Puntuació de l'avaluació dels criteris que depenen de judici de valor
1

ALMANEGRA

2 D’EP

3 ALGUNA 4 ASSOCIACIÓ
INSTITUT PREGUNTA INFORMADORS

Criteris de valoració

Elements clau

Memòria descriptiva de la
realització de l’objecte
del contracte: l’elaboració
de continguts online tipus
vídeo, per formar i
conscienciar als menors
de Catalunya, d’una
manera distesa i lúdica,
en la importància de
protegir la seva
informació personal quan
interactuen a Internet i a
les xarxes socials, per a
l’APDCAT

Format visual dels
vídeos

15

20

15

10

Contingut dels 2
vídeos

20

30

20

20

Sistema de
compatibilitat amb
tecnologia web

10

10

0,5

10

45

60

35,5

40

TOTAL CRITERIS

Puntuació de l'avaluació dels criteris que depenen de judici de
valor
5
EVA
MARTÍNEZ

6
INGECAL

7
PLATÓ
OBERT

8

Criteris de valoració

Elements clau

Memòria descriptiva de la
realització de l’objecte
del contracte: l’elaboració
de continguts online tipus
vídeo, per formar i
conscienciar als menors
de Catalunya, d’una
manera distesa i lúdica,
en la importància de
protegir la seva
informació personal quan
interactuen a Internet i a
les xarxes socials, per a
l’APDCAT

Format visual dels
vídeos

15

10

15

15

Contingut dels 2
vídeos

30

20

30

30

Sistema de
compatibilitat amb
tecnologia web

10

10

0,5

0,5

55

40

45,5

45,5

TOTAL CRITERIS

SORTKAT

Puntuació de l'avaluació dels criteris que depenen de judici de valor
9 THE
VIDEO
10
DESIGN
11
12
COMPANY TRIAJOCK VISUALMEDIA FILMSNOMADES

Criteris de valoració

Elements clau

Memòria descriptiva de la
realització de l’objecte
del contracte: l’elaboració
de continguts online tipus
vídeo, per formar i
conscienciar als menors
de Catalunya, d’una
manera distesa i lúdica,
en la importància de
protegir la seva
informació personal quan
interactuen a Internet i a
les xarxes socials, per a
l’APDCAT

Format visual dels
vídeos

10

15

15

10

Contingut dels 2
vídeos

20

30

20

2

Sistema de
compatibilitat amb
tecnologia web

0,5

10

10

0,5

30,5

55

45/

12,5

TOTAL CRITERIS

Mercè Jante

