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Concurs de vídeos per a estudiants 
Comparteix el teu dia a dia a la universitat 

i guanya un viatge a Lisboa! 
 

El Centre de Formació Multilingüe i Multicultural de Unite! convoca un concurs de 
vídeos amb l’objectiu de promoure la diversitat cultural i els valors comuns. 

Context 
Els vídeos han d’il·lustrar el dia a dia dels estudiants i les estudiants de qualsevol de les nou 
institucions sòcies de Unite!, amb les seves semblances i diferències. Han d’ensenyar aspectes 
de la vida personal i acadèmica d’una manera atractiva, que desperti l’interès de l’estudiantat 
d’altres universitats per la diversitat de Unite!. 

Normes 
Participació 
Cada estudiant només pot presentar un vídeo, a títol individual. Hi poden participar tots els 
estudiants i les estudiants de les universitats de Unite! (estudiants de grau i màster, graduats 
i graduades, doctorands i doctorandes; estudiants locals, internacionals, d’intercanvi, etc.). 
Per participar-hi, només cal enviar el vídeo a través del Metacampus, completar el formulari 
d’inscripció i marcar la casella per acceptar les normes de participació i la cessió dels drets 
d’ús del vídeo a Unite!. 

Contingut 
El vídeo ha de representar un sol dia, des que l’estudiant es lleva fins que se’n va a dormir. 
Ha de mostrar un dia sencer de la vida acadèmica de l’estudiant, amb elements propis tant 
de la ubicació (campus, ciutat i país) com de la vida de l’estudiant. 

Exemples d’elements que pot mostrar el vídeo: 

● L’habitació o la casa de l’estudiant. 
● La vida al campus: una classe presencial, la biblioteca, interacció amb altres estudiants 

i membres del professorat, temps d’estudi... 
● El trajecte d’anada o de tornada de la universitat i desplaçaments per la ciutat. 
● Una anada al supermercat o a menjar a fora. 
● Activitats esportives o de lleure. 
● Sortides amb amics. 

Durada 
3 minuts 
Resolució 
Almenys 1080p, però preferiblement Full HD 
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Termini  
30 de març de 2023 (Aalto, Grenoble INP UGA, KTH, PoliTo, ULisboa, UPC, Wrocław Tech) 
9 d’abril de 2023 (TU Darmstadt i TU Graz) 
Idioma 
Un o més idiomes, a l’elecció de l’estudiant. Es recomana afegir-hi subtítols en anglès (encara 
que l’idioma del vídeo sigui l’anglès). 

Criteris de selecció 
Se seleccionarà un vídeo guanyador per universitat. La selecció dels guanyadors consta de 
dues fases: preselecció i votació de l’estudiantat. 

Fase 1 (30 de març – 14 d’abril): El Centre de Formació Multilingüe i Multicultural fa una 
preselecció de finalistes entre els vídeos que compleixin les normes d’acord amb els criteris 
següents: 

● Diversitat d’activitats i perspectives. 
● Creativitat i originalitat. 
● Qualitat de producció. 

Fase 2 (17-21 d’abril): Els estudiants i les estudiants poden votar el seu vídeo preferit de 
cadascuna de les nou institucions sòcies. Hi ha nou institucions, per tant, hi haurà nou 
guanyadors i guanyadores. 

Premis  
Els millors vídeos s’utilitzaran amb finalitats educatives a través dels canals de Unite!. 
Els guanyadors i guanyadores rebran una invitació per assistir al Festival d’Estudiants Unite! 
que se celebrarà a Lisboa, amb les despeses de desplaçament i allotjament incloses. La 
participació inclou activitats i tallers.  

Contacte 
Si tens preguntes, pots enviar un missatge de correu electrònic a les adreces de contacte següents: 

1. Aalto: yoonjoo.cho@aalto.fi 
2. Grenoble INP UGA: sophie.belanger@grenoble-inp.fr 
3. KTH: languagecourses@kth.se 
4. PoliTo: marta.serrano.vanderlaan@polito.it 
5. TuDa: languages4unite@spz.tu-darmstadt.de 
6. TuGraz: lse@tugraz.at 
7. ULisboa: internacional@letras.ulisboa.pt 
8. UPC: jordi.pujol-nadal@upc.edu  
9. Wrocław Tech: agata.wardynska@pwr.edu.pl  

Per obtenir més informació sobre Unite!: https://www.unite-university.eu/information-for/students. 
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