PREMI DE MAGISTERI EN VALENCIÀ
UCH CEU 2015-2016

A. Descripció

Destinataris: Alumnat de la UCH CEU matriculat en el curs
2015-2016 en les titulacions de Grau d’Educació-Magisteri, el
postgrau del Màster de Secundària o els programes de
Capacitació de Llengües (CCEI, CCEV, DMV).
Tema: Lliure, però amb relació directa o indirecta amb el món
de l’educació/aprenentatge: professorat, aplicació de TIC,
noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge, projectes
innovadors, relats (contes, narrativa curta), etc.
Resultat: Màxim de 10.000 caràcters (si és escrit) o bé, entre
10 i 15 minuts (si és audiovisual).
Termini: fins al divendres 8 d’abril de 2016 a les 17 hores.
Veredicte: Durant el mes de maig, conjuntament amb el premi
Periodistas UCH CEU (modalitat en castellà)
Premis: Primer 600 euros. Segon 300 euros. Tercer 100
euros (al millor treball d’un alumne de Grau d’Educació de la
UCH CEU).
Contacte i informació: vgarcia@uch.ceu.es
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B. Bases

1.

La UCH CEU reprén una nova edició de premis en valencià, amb el

patrocini de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), amb la intenció
promoure el valencià entre el seu alumnat, segons consta en el conveni marc
firmat entre la UCH CEU i la institució normativa del valencià.

2.

Podrà presentar-s’hi l’alumnat de la UCH CEU matriculat en el curs 2015-

2016 en les titulacions de Grau d’Educació-Magisteri, el postgrau del Màster de
Secundària o els programes de Capacitació de Llengües (CCEI, CCEV, DMV).

3. Es concediran tres premis:
Primer premi: 600 euros (atorgat per l’AVL).
Segon premi: 300 euros (atorgat per la UCH CEU).
Tercer premi: 100 euros (atorgat per l’AVL) al millor treball d’un alumne
de primer curs de Grau d’Educació.

4. Els premis estaran exposats a les retencions pertinents.
5. Les obres presentades han de ser originals, inèdites i escrites en valencià.
No s’admeten, doncs, traduccions de treballs presentats a altres premis com el
de Periodistas UCH CEU (modalitat en castellà).

6. Només s’admetrà un treball per cada persona física que s’hi presente.
7.

Caldrà

entregar

el

treball

només

en

format

digital

a

premisceu@uch.ceu.es:
a) Un arxiu en Word (o afí) i en PDF. El nom dels fitxers serà idèntic i
estarà format pels dos cognoms junts + guió baix + nom del participant
(per exemple garciaperales_vicent). Anònim: dins d’este fitxer no pot
aparéixer cap informació personal que identifique l’autor (ni noms ni
cognoms ni firma...).
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b) Un arxiu de vídeo o àudio. En cas que el pes siga superior a 10 Mb,
caldrà enviar un Word (o afí) que incloga l’enllaç de descàrrega
(wetransfer, dropbox...). El nom d’este document estarà format pels dos
cognoms junts + guió baix + nom del participant (per exemple
garciaperales_vicent). Anònim: dins d’este fitxer no pot aparéixer cap
informació personal que identifique l’autor (ni noms ni cognoms ni
firma...).
c) Un arxiu Excel amb les dades personals, que es pot descarregar
d’ací: https://www.dropbox.com/s/tvpm9l926x7or2t/premi_ceu_magisteri_15-16.xlsx?dl=0

8.

Per causes justificades que caldrà posar per escrit, s’admet que la

documentació es faça arribar en un únic CD o DVD a la secretaria de la
Facultat d’Humanitats i Ciències de la Comunicació de la UCH CEU, bé en
persona o bé per correu postal certificat a l’atenció de Chelo Tarín, c/ Lluís
Vives, 1 | 46115 Alfara del Patriarca. En qualsevol cas, caldrà enviar un correu
electrònic a l’adreça premisceu@uch.ceu.es indicant la forma d’enviament duta
a terme. Es manté la data límit també per a l’enviament per correu certificat.

9. El cos del text haurà de tindre un màxim de 10.000 caràcters (si és escrit) o
bé, entre 10 i 15 minuts (si és audiovisual). En el primer cas cal que estiga a
doble espai, Times 12, marges 2,5 (superior, inferior, esquerre i dret). Encara
que no és obligatori, també es valorarà que s’envie maquetat en format
adequat a la temàtica, en PDF.

10.

Els treballs guanyadors es publicaran en el blog de la UCH CEU de la

titulació d’Educació. Els treballs no premiats es publicaran, si el tribunal ho
considera oportú, en els blogs de les titulacions corresponents. D’altra banda,
les publicacions poden tindre un procés previ de correcció i adaptació a la
normativa de l'AVL, però en qualsevol cas han de comptar amb el permís dels
autors.
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11.

Una vegada emés el veredicte, els autors que no desitgen que els seus

treballs siguen publicats als blogs, hauran de fer-ho constar per escrit per mail
a la mateixa adreça de contacte.

12.

El termini de presentació d’originals per correu electrònic acabarà el

divendres 8 d’abril de 2016 a les 17 hores. Qualsevol obra que es presente
fora de termini quedarà automàticament exclosa. El 22 d’abril es publicarà al
blog d’Educació una llista d’aspirants seleccionats. Al mes de maig es
convocarà un acte de lliurament de premis.

13.

Es valorarà la innovació, tant de l’enfocament com de les tècniques

educatives. Així mateix, també es tindrà en compte la capacitat tècnica i
expressiva de l'autor, així com també la riquesa lingüística en valencià
(redacció, ortografia, lèxic, etc.) i la genialitat del títol del treball, entre altres
característiques.

14.

La setmana següent després d’acabar el termini de presentació

d’originals, la UCH CEU nomenarà un jurat específic que valore i determine
els dos premis concedits i la conveniència de publicar totalment o parcialment
la resta de treballs presentats.

15.

El tribunal estarà format per quatre persones: un president, un secretari i

dos vocals, triats pel Deganat de la Facultat d’Humanitats i Ciències de la
Comunicació.

16.

El jurat podrà declarar desert algun dels premis. El jurat tindrà plena

potestat de resoldre qualsevol incidència no prevista en les bases. La decisió
final serà inapel·lable.

17. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.
Alfara del Patriarca, 25 de novembre de 2015

Premi de Magisteri en Valencià | 2015-2016

