
Facultade de Ciencias da Comunicación 
Servizo de Normalización Lingüística 

 

BASES DO PREMIO AO MELLOR TRABALLO FIN DE GRAO DE TEMÁTICA GALEGA 
CURSO 2015-2016 
 
1. Participantes 
Poderá participar no Concurso todo o alumnado de Traballo de Fin de Grao da Facultade de 
Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña que presentase o seu traballo nalgunha 
das tres convocatorias do curso académico 2015-2016. 
 
2. Tema 
Deberán ser pezas audiovisuais ou multimedia que traten algún aspecto relacionado coa 
realidade galega. 
 
3. Datos técnicos 
As pezas deberán estar gravadas en lingua galega, que deberá ter plena visibilidade e 
corrección. É imprescindible o seu carácter inédito. 
 
4. Xurado e selección 
O xurado do Concurso estará composto por Luz Castro Pena e Manuel García Torre, 
profesorado da Facultade de Ciencias da Comunicación, e unha persoa do Servizo de 
Normalización Lingüística da UDC. Para a súa selección os traballos deberán entregarse en 
formato DVD e os/as autores/as deberán cubrir o formulario de inscrición para o concurso. O 
devandito formulario figura como anexo a estas bases. 
 
5. Premios 
O premio é único e terá unha contía de 300 euros. 
 
6. Datas e inscrición 
A data límite de inscrición e entrega do traballo é o 15 de novembro de 2016 ás 14.00 h, na 
Administración da Facultade de Ciencias da Comunicación e Socioloxía, campus de 
Elviña s/n 15007, A Coruña. Os traballos deberán entregarse en formato DVD, onde irá 
rotulado un pseudónimo e o título da obra. O DVD presentarase nun sobre pechado en que se 
especificará Premio ao Mellor Proxecto de Fin de Carreira/Grao. Dentro e noutro sobre 
pechado incluirase unha copia do DNI e o formulario de inscrición debidamente cuberto. No 
exterior deste segundo sobre constará o pseudónimo e o título do documental. 
 
7. Xurado e selección 
A data límite para a resolución do xurado será o 30 de novembro de 2016. Os 
concursantes responsabilízanse de que os produtos audiovisuais non estean sometidos a 
ningunha reclamación legal. A organización resérvase o dereito de modificación sobre calquera 
dos puntos destas bases, se as circunstancias o requiriren. A participación no Concurso leva 
implícita a aceptación das bases na súa totalidade. O título do produto gañador publicarase 
nas redes sociais e na web da Facultade de Ciencias da Comunicación 
http://comunicacion.udc.es/audiovisual/es  e do Servizo de Normalización Lingüística 
www.udc.gal/snl. 
 
A Coruña, 27 de setembro de 2016 
 
O secretario xeral 
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ANEXO 
 
FORMULARIO DE INSCRICIÓN AO MELLOR TRABALLO FIN DE GRAO DE 
TEMÁTICA GALEGA 
 
Datos da obra 
 

Datos da obra 

Título orixinal: 
Duración: 
Formato orixinal: 
Tema: 
 
 
 
 
Sinopse (non máis de dez liñas): 

 
 

Datos dos autores 
Nome e apelidos: 
Data de nacemento: 
Enderezo: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Outros/as autores/as: 
 
 
 
 
 
*É obrigatorio achegar a fotocopia do DNI 
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