PREMI DE PERIODISME EN VALENCIÀ
UCH CEU 2015-2016

Participació
Podran participar tots els estudiants matriculats en el Grau en Periodisme de la
Universitat Cardenal Herrera – CEU en el curs 2015-2016.

Categories
S’estableixen dos categories: reportatge i entrevista.
Els treballs han de ser originals i inèdits.
Poden ser individuals o de grup (màxim, tres persones).
Hi haurà tres premis: un primer i un segon i, a més, un premi per al millor treball
elaborat per un alumne de primer de Grau. Els premis s’atorgaran independentment
del suport i el format en què es presenten (publicació impresa; ràdio; televisió).
L’alumnat només podrà concórrer amb el mateix treball a un dels dos premis de
Periodisme de la UCHCEU, o bé al de valencià o bé al de castellà. No s’admetran els
treballs traduïts del castellà al valencià del Premio Periodistas UCHCEU ni a l’inrevés.
Tampoc, el mateix treball reelaborat, amb la mateixa temàtica, les mateixes fonts, etc.
Tema
Tema lliure. La pròpia elecció del tema, el seu interés, actualitat, oportunitat,
originalitat... també seran aspectes que es tindran en compte per a la valoració dels
treballs.
Característiques
La duració dels reportatges i de les entrevistes en suport audiovisual estarà entre 5 i 8
minuts, inclosos els crèdits, que no han de superar el mig minut de duració.
Els reportatges i les entrevistes en suport imprés hauran de presentar-se maquetats
convenientment i tindran una extensió màxima de 1000 paraules.

Forma de presentació
Els treballs es presentaran de la forma següent:


Reportatges i entrevistes en suport audiovisual. Dins d’una caràtula identificada
amb el títol de la peça, però anònima (no s’hi han de posar dades personal):
- 4 còpies en DVD-Vídeo (Televisió)
- 4 còpies en CD Àudio (Ràdio)



Reportatges i entrevistes en suport imprés. Dins d’una caràtula identificada
amb el títol de la peça, però anònima (no s’hi han de posar dades personal):
- 4 còpies en un CD o DVD
- 4 còpies impreses en color, en grandària original

Estos treballs, sense firma ni identificació personal, es lliuraran acompanyats d’un
sobre tancat que incloga les dades personals dels autors: noms, cognoms, correu
electrònic, número de telèfon i curs en què estan matriculats a la UCHCEU 205-2016.
Termini
Els treballs s’entregaran en la Secretaria de la Facultat d’Humanitats i Ciències de la
Comunicació (C. Lluís Vives, 1; 46115 Alfara del Patriarca; en horari d’atenció al
públic), fins al divendres 8 d’abril de 2016.
El divendres 22 d’abril es publicarà en el bloc de Periodisme la selecció de la primera
fase, o siga, la llista dels treballs finalistes.
La final i publicació de les persones guanyadores es durà a terme en l’Aula Magna de
la facultat en el mes de maig de 2016, on es desvelaran els tres premis previstos.
Els treballs guanyadors es publicaran, amb el permís previ dels autors, tant en el blog
de Periodisme com en El Rotativo.
El Jurat
El Jurat estarà format en la primera fase per professors del departament de
Comunicació i Informació Periodística, el departament de Comunicació Audiovisual,
Publicitat i Tecnologia de la Informació i del departament d’Humanitats.
En la fase final, els treballs seran avaluats per professionals reputats dels mitjans de
comunicació valencians.
La decisió del tribunal serà inapel·lable.

Premis
- Primer premi: 250 euros.
- Segon premi: 150 euros.
- Premi al millor treball d’un alumne de primer de Grau: 100 euros
Els premis seran no acumulables.

Organitzen:
Acadèmia Valenciana de la Llengua i Facultat d’Humanitats i Ciències de la
Comunicació de la UCH CEU.

