BASES PREMI ASSOCIACIÓ CATALANA DE RADIO AL MILLOR TREBALL FINAL
BASAT EN ÀUDIO
Premi Associació Catalana de Radio al millor Treball Final de Grau (TFG) o Treball Final de Màster
(TFM) en formats d’àudio.
El premi vol fomentar la creació de continguts d’àudio especialment adreçats a les generacions més
joves, i ajudar a professionalitzar l’alumnat universitari.
1. CONTINGUT I DOTACIÓ DEL PREMI: El premi al millor Treball de final de Grau o Treball final
de Màster basat en formats d’àudio està dotat amb 3.000 euros . A més el jurat podrà fer
mencions als següents millors treballs. L’Associació Catalana de Ràdio farà arribar tots els
treballs que obtinguin reconeixement a les empreses associades per tal que puguin ser tinguts
en compte per a un ús professional. Les empreses i els autors acordaran el termes d’aquesta
possible vinculació professional.
2. PARTICIPANTS: Hi pot participar l’alumnat que hagi defensat el seu TFG i TFM a les
universitats catalanes durant el curs lectiu 2021-2022. Excepcionalment, en aquesta primera
edició dels premis, es podran presentar treballs de cursos anteriors. La participació en el premi
és compatible amb la que pugui derivar-se d’altres convocatòries de premis similars. Els treballs
poden ser individuals o col·lectius. Cal fer constar el nom de tots els autors / autores en el
moment de la presentació i la dotació econòmica del premi serà única.
3. REQUISITS DELS TREBALLS: Els treballs han de tenir l’àudio, en qualsevol de les seves
expressions, com a suport. El jurat valorarà especialment aquells continguts que siguin adreçats
a l’audiència infantil o juvenil, i que aprofiti tots els recursos expressius sonors, en qualsevol
gènere, format i temàtica. La llengua emprada al treball ha de ser el català. Pot ser un treball
de contingut sonor únic o seriat, del qual caldrà presentar un pilot. Els treballs han de ser inèdits
i d’autoria pròpia.
4. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: El termini de lliurament dels treballs és
el 30 de juliol de 2022. Cal trametre un correu electrònic a info@acradio.org, amb el nom i
contacte dels participants, una descripció del contingut de no més de 400 paraules, i la maqueta
sonora del contingut. Es presentarà acompanyat de la documentació acadèmica que permeti
acreditar la pertinença dels autors a la universitat i la qualficació obtinguda. La presentació de
treballs que no compleixin amb aquests requisits suposarà l’exclusió automàtica del concurs.
5. PRESENTACIÓ: Les persones que obtinguin el premi o una de les mencions es comprometen
a 1. Realitzar una presentació del treball en un acte públic organitzat per l’Associació Catalana
de Ràdio. 2. Acceptar que el seu treball sigui remès a les empreses associades.
6. JURAT: L’avaluació dels treballs serà realitzada per una comissió o jurat, composat per
membres de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Ràdio. Per a tot allò no previst en
aquestes bases, serà d’aplicació el criteri de la comissió avaluadora.
7. DECISIÓ I ACTE DE LLIURAMENT: La resolució de la comissió avaluadora serà inapel·lable i es
comunicarà durant el mes de novembre de 2022.
8. COMPLIMENT DE LES BASES: Qualsevol incompliment, total o parcial, o falta d’observança
rigorosa d’allò previst en aquestes bases, independentment de la fase en què es produeixi,
donarà lloc a l’exclusió automàtica del treball i la persona candidata.
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