
 

Bases 11a edició Premis IMMA 
Curs 2020-2021 

 
Dia: Dijous 13 de maig del 2021 

Hora: 18.00 hores 

Lloc: Aula Magna, Campus Barcelona (UIC Barcelona) 

 

La Facultat de Ciències de la Comunicació de UIC Barcelona organitza l’11a edició dels              

Premis IMMA, en una gala dedicada a premiar els millors treballs acadèmics dels             

alumnes. Es premiarà els millors treballs de final de grau (TFG) de tota la Facultat               

(Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques), així com altres           

projectes realitzats al llarg del curs 2020-2021. 

L’acte comptarà amb un jurat professional de reconegut prestigi, dels tres àmbits de la              

comunicació assenyalats, i que valorarà tots els projectes presentats.  

  

1. Quins projectes hi poden concursar i en quines categories 
Tots els alumnes de la Facultat que vulguin participar en els Premis IMMA podran              

presentar els seus projectes per concursar en tres categories:  

 
Categoria TFG  
Es podrán presentar tots els TFG de cada grau que desenvolupin un projecte d’orientació              

professional. Hauran d’inscriure els seus projectes segons s’assenyala al punt 3. 

 

Categoria TFG Acadèmic 
Es podrán presentar tots els TFG de cada grau que desenvolupin una metodologia de              

caràcter científic i investigador. Hauran d’inscriure els seus projectes segons s’assenyala           

al punt 3. 

 

Categoria Miscel·lània 
Es podran presentar tots els alumnes de 1r a 4t curs que hagin realitzat projectes a                

qualsevol de les assignatures de cada grau el curs 2020-2021. 

 

 



 

2. Premis 
 

● Millor TFG del Grau en Comunicació  

● Millor TFG del Grau en Periodisme 

● Millor TFG del Grau en Publicitat i Relacions Públiques 

● Millor TFG Acadèmic (dels tres graus) 

● Millor Projecte Miscel·lània en Comunicació Audiovisual 

● Millor Projecte Miscel·lània en Periodisme 

● Millor Projecte Miscel·lània en Publicitat i Relacions Públiques 

● MENCIÓ ESPECIAL al Millor Projecte amb Valors 

 

3. Dates d’inscripció de projectes i requisits de format  
3.1. Inscripció 

Els alumnes podran realitzar la inscripció dels projectes a través d’aquest formulari. Un             

comitè intern de la facultat preseleccionarà els tres millors treballs de cada grau i              

categoria (TFG, TFG Acadèmic i Miscel·lània), que seran els nominats als Premis IMMA             

i es donaran a conèixer el mateix dia de la gala.  

És requisit imprescindible per ser nominat confirmar l’assistència a la gala* abans del 30              

d’abril (mínim un component del grup que ha fet el projecte). 

*El format de la Gala serà presencial o semipresencial amb totes les mesures de              

seguretat i en funció de la situació quan s’aproximi la data de celebració. 

 
3.2. Requisits del format dels projectes segons la categoria:  
 
Per a les categories: TFG i Miscel·lània 
Es presentarà:  

a) El projecte original, tal com s’ha entregat a classe, perquè el jurat pugui valorar-lo de               

manera completa.  

b) En format audiovisual, per presentar-lo a la gala, sense excedir els 60 segons de              

temps (en el cas que l’original els superi s’haurà d’enviar una altra versió). Podran              

presentar-se en format de tràiler, teaser, espot, videoclip, capçalera, Power Point, etc. 

- En el cas que a classe s’hagi presentat en un format diferent a l’audiovisual, s’haurien               

d’adaptar en algun dels formats senyalats per presentar-se a la gala. En el cas d’una               

https://forms.gle/z4tdQkN1rwahE4va7


 

presentació tipus Power Point, serà possible entregar-la sempre que contingui algun àudio            

o grafisme i que no excedeixi els 60 segons de durada. 

 Data límit d’entrega: 30 d’abril del 2021. 

c) Per nomenar els arxius: veure el punt 3.3. 

 

Per a la categoria: TFG Acadèmic. 
Es presentará: 

a) El projecte original, tal com s’ha entregat a classe, perquè el jurat el pugui valorar               

de manera completa. 

b) Entre 3 - 4 diapositives de Power Point que recullin: títol del projecte, objectius,              

metodologia i principals conclusions.  

 Data límit d’entrega: 30 d’abril del 2021 

c) Per nomenar els arxius: veure el punt 3.3. 

 

 

3.3. Especificacions tècniques: 
 
Nom de tots els arxius (de vídeo, àudio o escrits):  
En el nom dels arxius dels projectes que hi participaran s’hi haurà d’indicar el nom del                

projecte + categoria en la qual participa + grau. Exemple: NOM           

PROJECTE_MISCELLANIA_CA 

  

- Si és un VÍDEO:  

* Deixeu tres segons de negre davant i cinc segons darrere 

* Durada màxima de 60 segons  

* Format MP4 amb ressolució de 1920x1080 (HD)  

* Envieu-lo a comuic@uic.es per Wetransfer. Indiqueu al correu electrònic: nom del            

projecte i categoria a què es presenta. Absteniu-vos d’enviar-ho per Google Drive perquè             

després hi ha problemes amb els permisos d’accés al contingut. 

 

 - Si és un ÀUDIO: 
* Durada màxima de 60 segons  

* Format MP3  

* Acompanyat d’una imatge per projectar durant l’escolta de l’àudio (pot ser estàtica o no) 

mailto:comuic@uic.es


 

* Envieu-lo a comuic@uic.es per Wetransfer. Indiqueu al correu electrònic: nom del            

projecte i categoria a què es presenta. Absteniu-vos d’enviar-ho per Google Drive perquè             

després hi ha problemes amb els permisos d’accés al contingut. 

 

3.4. Data d’entrega de tots els projectes participants (categories TFG, TFG           
Acadèmic i Miscel·lània)  
Els alumnes hauran d’enviar els projectes en format digital al correu comuic@uic.es: 

 Data límit d’entrega: 30 d’abril del 2021 

 

4. El jurat 
 
Estarà format per dotze membres —professors i professionals de reconegut prestigi—           

dels tres àmbits de la comunicació assenyalats: Periodisme, Comunicació Audiovisual i           

Publicitat i Relacions Públiques. 
Valoraran els projectes originals presentats pels alumnes a les tres categories (TFG, TFG             

Acadèmic i Miscel·lània). 

El mateix jurat serà qui otorgará la MENCIÓ ESPECIAL al Millor Projecte amb Valors. 

 

*Per a qualsevol consulta o dubte: comuic@uic.es: 
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