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En aquesta segona edició de MENTORiment volem sentir-vos, perquè sabem que teniu 
alguna cosa interessant per dir-nos. Per aquest motiu, proposam un concurs en què els 
participants treballaran l’expressió comunicativa mitjançant la creació i exposició pública 
d’una micropresentació (elevator speech).

I, què és una micropresentació? Aquest terme es refereix a l’habilitat que s’aplica en 
qualsevol exposició d’un projecte per oferir, ja sigui en grup o de manera individual, una 
idea. Aquesta acció es desenvolupa davant de possibles clients o accionistes que tenen la 
possibilitat de donar sortida al vostre projecte. D’això tracta la micropresentació: d’oferir 
les idees clares, precises i fer-ho d’una manera que conquereixi el públic. 

Aconseguiràs, tu o el teu equip, que el jurat compri la teva idea?

Primera. 

Objecte 

Concurs per seleccionar 
la millor comunicació 
d’un projecte de millora

Segona. 

Participants  

Tercera. 

Requisits formals  

De totes les propostes presentades, selec-
cionar la idea guanyadora. 

Pot participar en el concurs l’alumnat 
matriculat a la segona edició del programa 
MENTORiment (curs 2018-19) i que 
participi en el taller Elevator Speech del dia 23 de 
febrer de 2019.

1. Participar en un taller extra que es desen-
voluparà el dia 23 de febrer de 2019. Par-
ticipar en aquest taller implica haver-se de 
presentar al concurs. • Fotocòpia del DNI de la persona o de tots els 

membres del grup, segons el cas
• Categoria seleccionada
• Breu resum escrit (màx. 300 paraules) de la 
idea que es pretén presentar amb un títol
• Només s’acceptaran obres originals (no pu-
blicades ni premiades en altres concursos).
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2. Lliurar la documentació següent en el termini 
establert: 

Per poder participar-hi és necessari:

Quarta. 

Producció i exposició

La producció s’emmarca en la modalitat d’expressió oral creativa. La teva veu i el teu cos en seran els 
materials bàsics. Podràs utilitzar qualsevol material que puguis pujar a l’escenari.

L'objectiu és crear un discurs ràpid (màxim de cinc minuts) en el qual tu (de manera individual) o el teu 
equip (com a màxim de tres persones) presentareu un projecte que s’emmarqui en una de les categories 
proposades.



1. Indica que vols participar en el concurs mitjançant un correu electrònic l’assumpte del qual digui 
«Som _______ i participaré en el taller Elevator Speech», a l’adreça: <mentoriment@uib.es>.

2. Participa en el taller Elevator Speech, que es durà a terme el dia 23 de febrer de 2019, 
de 10 a 13 hores a la UIB (no et pots presentar al concurs sense haver participat en aquest taller, 
i participar en el taller implica haver-te de presentar al concurs).

3. Has de lliurar la documentació (veges el punt tercer) per correu electrònic, abans del dia 
15 de març de 2019, a l’adreça: <mentoriment@uib.es>. 

4. Has de lliurar l’enregistrament de la micropresentació per correu electrònic, abans del 
dia 15 de maig de 2019, a l’adreça: <mentoriment@uib.es>. 

 Cinquena.

Tema 

Concurs per seleccionar 
la millor comunicació 
d’un projecte de millora

Sisena. 

Premi  
El tema de l’exposició oral haurà de ba-
sar-se en un contingut rigorós, encara que 
la presentació sigui de tipus divulgatiu. Les 
categories temàtiques són les següents:

• Categoria A: producte o servei que 
millori el món educatiu
• Categoria B: producte o servei de 
millora social
• Categoria C: temàtica de qualsevol àrea 
de coneixement científic.

El/la guanyador/a del concurs obtindrà un xec regal 
de 300 euros en material informàtic, audiovisual, 
didàctic o bibliogràfic. Es repartirà a parts iguals si 
la participació és grupal
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Les exposicions de les propostes es duran a terme de manera pública el dia 25 de maig a la cloenda 
d’aquesta segona edició de MENTORiment. Si el nombre de participants és molt elevat, hi haurà una fase 
d’eliminació prèvia, en què se seleccionaran les exposicions que es faran en directe a la cloenda.

Setena.

El jurat 

Vuitena. 

Proclamació del guanyador i 
lliurament del premi

Per a més informació, 
pots adreçar-te a: MENTORiment<mentoriment@uib.es>
o consultar qualsevol de les nostres xarxes socials.

El jurat encarregat d’avaluar les presenta-
cions i decidir qui serà el/la guanyador/a està 
format per integrants de l’equip MENTORi-
ment, així com per professionals docents de 
la Universitat de les Illes Balears (UIB), tots 
i totes amb experiència en comunicació, altes 
capacitats i creativitat. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
El premi podrà ser declarat desert. 

El/la guanyador/a es donarà a conèixer el dia 
de la clausura del programa MENTORiment 
2019, prevista per al dia 25 de maig de 2019.

Novena.

Cessió de drets 
Desena. 

Acceptació de les bases 
Els/les participants assumeixen tota la res-
ponsabilitat quant a l’autoria i originalitat de 
les exposicions que presentin. De conformitat 
amb el que preveu la Llei de propietat inte-
l·lectual, els/les autors/es de les presentacions, 
tant la premiada com les altres, cedeixen a 
MENTORiment tots els drets patrimonials d’ex-
plotació de les imatges amb objectius promo-
cionals i/o de divulgació institucional. 

El fet de participar en el concurs implica l’accepta-
ció d’aquestes bases, així com l’autorització per a la 
reproducció i difusió de l’obra i el nom de l’autor/a, tal 
com MENTORiment estimi convenient. 


