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Què és la iFest Competition

La iFest Competition és la gran competició de reptes de
l'iFest! És el moment d'exposar els vostres projectes i
sotmetre-us a les valoracions de jurats experts en
innovació i emprenedoria, que avaluaran les vostres
solucions al repte que hàgiu escollit.

La iFest Competition consta d'una fase de preselecció,
d'una semifinal i de la gran final, en què es decidirà
quins seran els equips guanyadors de l'iFest 23 que
gaudiran d'una preacceleració per fer real la seva idea.

Per preparar-vos per aquest moment, molts ja heu fet el
Bootcamp. Pels que no, heu de saber que tots els
continguts i materials seguiran disponibles fins a la
finalització del curs 22-23 a https://bootcamp.ifest.cat

https://bootcamp.ifest.cat/
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tarda (post-PAU)

Dates importants



Data límit per fer l'entrega
del teu projecte

21 d'abril21 d'abril
L'enllaç estarà disponible a la web



Requisits per presentar-se

Els equips han de ser de tres membres. En el cas de la
Cateogria Júnior, cada equip ha d'anar acompanyat d'un
docent (shaker). El o la shaker fa la inscripció de l'equip.

+ = Júnior (de 15 a 17 anys)*

= Sènior (de 18 a 30 anys) - un dels/de les
membres fa de shaker

+ = Sènior (de 18 a 30 anys)

(opcional)

S'ha de presentar una única sol·licitud per equip, que ha
d'especificar les persones que en formen part.
En el cas de la Categoria Júnior, la sol·licitud l'ha de fer el docent
en nom de l'equip.
Els joves menors d'edat hauran de disposar de l'autorització dels
seus pares/mares o tutors legals per poder participar.
Cada equip ha d'estar compost per tres players i ha d'anar
acompanyat d'un/a shaker (docent), tot i que en la categoria
sènior, l'alumnat es pot presentar per iniciativa pròpia i actuar un
d'ells/elles com a shaker.
Queden excloses de la convocatòria les solucions que s'hagin
premiat a les convocatòries anteriors del programa iFest, i les
premiades o ja preaccelerades per altres programes i
organismes.
Les sol·licituds presentades a l'opció de repte lliure poden haver
estat premiades per altres programes i organismes però no
haver estat accelerades.

(Shaker obligatori)

(Un/a dels tres fa de
Shaker )

*Si algun dels tres membres de l'equip és major d'edat, l'equip participarà a la
Categoria Júnior



Què has de presentar per fer la
inscripció?

En el moment de fer la inscripció caldrà que ja tingueu
desenvolupada una idea que doni solució a un dels
reptes plantejats (o repte lliure), ja que haureu de lliurar
una petita llista de materials ja elaborats. Haureu
d'emplenar la sol·licitud amb els següents materials:

Formulari de sol·licitud als Premis
iFest

Descripció de quina és la vostra solució i a qui va
adreçada (màxim 500 caràcters amb espais) 

És una descripció textual de la idea que presenteu per
donar resposta al repte. Ha d'incloure:

Quins competidors hi ha al mercat? (màxim 500
caràcters amb espais)
Quina és la vostra proposta de valor respecte
aquesta competència? (màxim 500 caràcters amb
espais)
Quin és el model de negoci que adoptareu? Com
fareu sostenible el projecte econòmicament? (màxim
500 caràcters amb espais)
Quines són les possibles col·laboracions que
establireu? (màxim 500 caràcters amb espais)
Quins són els rols de cada membre de l’equip?
(màxim 500 caràcters amb espai)
Ho haureu d'incloure en un únic camp de text al
formulari

Descripció del projecte



Vídeo de presentació del projecte

La informació pot ser essencialment la que ja heu
inclòs a la descripció textual
L'estil del vídeo és totalment lliure. Teniu llibertat
absoluta per "vendre" la vostra idea
No cal que els participants surtin a càmera si així ho
desitgen. Pot ser un vídeo infogràfic, per exemple. Fins
i tot podríeu fer una teatralització en algun moment, si
això ajuda a entendre quina solució aporteu

És un vídeo en el qual haureu de donar a conèixer de
manera atractiva en què consisteix la vostra solució al
repte, què és allò que proposeu. 

Haureu de penjar el vídeo en algun espai de núvol i
crear un enllaç que permeti la visualització amb
tothom que tingui l'enllaç
Assegureu-vos que l'enllaç que compartiu és el
correcte i que el vídeo es pot reproduir correctament
des de l'espai de núvol on el tingueu allotjat
Si no podem accedir correctament a l'enllaç del
vídeo, no podrem fer la valoració del vostre projecte

Què has de presentar per fer la
inscripció?



Prototip o mostra del projecte

Si és un prototip digital, podeu fer una maqueta de
com es veuria l'app, la web... pot ser una maqueta
estàtica o millor encara, una maqueta interactiva que
permeti navegar en temps real per veure què es pot
fer

El prototip és un concepte o idea per mostrar la
funcionalitat i el potencial de l'idea que proposeu en
qüestió. Pot ser un model a petita escala o una versió
inicial o parcial del producte, procés o servei que es vol
desenvolupar. Ens haureu de mostrar com es materialitza
el vostre projecte, sigui digital o no, i, a ser possible, una
prova de com funciona.

Si és un prototip físic, podeu fer unes fotografies o
un vídeo en què es mostri l'objecte. Si és un
mecanisme o similar, podeu gravar quina acció fa
Haureu de penjar el prototipen algun espai de núvol i
crear un enllaç que permeti la visualització amb
tothom que tingui l'enllaç
Pel prototip digital, utilitzeu el format que vulgueu, o
un PDF, o una presentació de Canva, Figma o
similar...
Pel prototip físic, podeu enviar unes fotografies o
vídeos (en una carpeta amb enllaç únic)
Assegureu-vos que l'enllaç que compartiu és el
correcte i que es pot accedir correctament des de
l'espai de núvol on el tingueu allotjat
Si no podem accedir correctament a l'enllaç, no
podrem fer la valoració del vostre projecte

Què has de presentar per fer la
inscripció?



Categoria Júnior: de 15 a 17 anys
programa d'acceleració d'una setmana a
Barcelona (una setmana)

Categoria Sènior: de 18 a 30 anys
programa d'acceleració d'una setmana a
Barcelona i una setmana a l'estranger (dues
setmanes)

Els equips que resultin guanyadors de la Challenge
Competition tindran l’oportunitat de participar en un
programa d’acceleració a Barcelona (júnior i sènior) i,
poc després, en una ciutat de l’estranger (sènior).
També gaudiran d’un programa que integrarà mentoria,
ponències personalitzades, visites a empreses
emergents (startups) i, per últim, se’ls proporcionarà
ajuda per testejar la solució en el mercat.

2 categories - 2 acceleracions

Els premis iFest es composa de dues categories. Es
premien els 3 millors equips de cadascuna:

1 setmana

1 setmana + 1 setmana



Tota la informació a ifest.cat
Preguntes a ifest@gencat.cat

http://ifest.cat/

