MASTERQUÍMICA XIV
Jornades de presentació de treballs
experimentals de màster a la Facultat
de Química

Convocatòria
Els treballs de recerca dels màsters oficials de la Facultat de Química són els primers treballs de recerca
de molts químics i enginyers novells.
La qualitat del seu contingut científic i la motivació amb què estan fets mereixen un clar reconeixement
i una via de difusió que els doni a conèixer i que encoratgi els nous químics, enginyers químics i enginyers
de materials a emprendre aquest tipus de projectes.
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Química vol contribuir a aquests objectius
proposant als estudiants que estiguin fent els treballs experimentals durant aquest curs, o que l’hagin fet
durant el curs passat, que presentin al MASTERQUÍMICA XIV un pòster en català del seu treball.
En aquesta convocatòria, com a les darreres, es premiaran els pòsters més ben valorats, tenint en compte
l’estructura, la capacitat de comunicació i la qualitat lingüística.
Us animem a participar-hi i a fer d’aquesta trobada una festa en què se celebri l’esperit innovador de la
recerca, el valor del coneixement i l’ús del català com a llengua de difusió científica.

Bases del Masterquímica XIV
Objecte
El Masterquímica, organitzat per la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Química de
la Universitat de Barcelona, té una periodicitat anual —aquesta n’és la catorzena edició— i la finalitat de
divulgar en català els treballs de recerca dels màsters d’alumnes de qualsevol de les branques de la
Química, de l’Enginyeria Química i de l’Enginyeria de Materials de la Facultat de Química.
Aquest any, el Masterquímica tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de maig. Consistirà en una exposició dels
pòsters al vestíbul de la Diagonal de la Facultat de Química (tots tres dies) i en un acte principal el dijous
dia 17 de maig a les 17.00 h a l’Aula Magna Enric Casassas, durant el qual es lliuraran els tres premis als
millors pòsters presentats, així com un diploma i un obsequi a totes les persones que hi hagin participat.
Presentació de treballs
Per participar en el Masterquímica, l’autor o autors han d’enviar un resum del treball en català —d’una
extensió màxima de 200 paraules, en format Word— a l’adreça xdquimica@ub.edu. El termini s’acaba
el dilluns 7 de maig. No s’accepten els treballs presentats fora de termini, per la qual cosa el jurat no els
tindrà en compte a l’hora de valorar els pòsters que s’hi presenten.
A més, els participants han d’enviar a la mateixa adreça electrònica una còpia del pòster en format PDF
(mida DIN A4), escrit en català, com a molt tard el dilluns 14 de maig a les 13 h. Els pòsters es publicaran
en el web de la Facultat, a l’apartat dedicat al Masterquímica, tal com s’ha fet en les darreres edicions.
També convé que facin arribar el pòster en format PPT per utilitzar-lo durant l’acte central, si escau.
La mida real del pòster per penjar el dia 15 de maig ha de ser de 125 × 90 (en cm).
Com que la qualitat lingüística és un criteri que té un pes important en la valoració dels pòsters que es
presenten al Masterquímica, podeu consultar els apartats corresponents al pòster i al resum de la
Cuina lingüística per a químics, un web que recull eines, materials i recursos lingüístics i terminològics
específics per a l’àmbit de la química per redactar i comunicar en català el coneixement científic amb
qualitat (www.ub.edu/sl/quimica).
Premis
Hi ha tres premis per als millors pòsters presentats, l’import dels quals és:
a) Primer premi de 175 €
b) Segon premi de 125 €
c) Tercer premi de 75 €.
A aquestes quantitats se’ls ha d’aplicar les retencions corresponents.
A més a més, es lliurarà un diploma i un obsequi a tots els participants. El jurat podrà fer, si ho creu
convenient, mencions honorífiques —sense dotació econòmica— per a altres pòsters presentats. El premi
no es podrà declarar desert.

Criteris d’avaluació
El jurat té en compte els criteris següents:
a) la capacitat comunicativa del pòster
b) l’estructura pròpia d’un treball de recerca
c) la qualitat lingüística
d) el disseny.
Jurat
El jurat, que nomena la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Química, està format per
les persones següents:
 el degà de la Facultat de Química o la persona que delegui
 la cap dels Serveis Lingüístics de la UB o la persona que delegui
 un membre de la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Química
 un representant dels estudiants.

Veredicte del jurat i lliurament del premi
El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es farà públic el dijous dia 17 de maig durant l’acte central del
Masterquímica XIV, moment en què es lliuraran els premis. Els premiats podran fer una exposició del
seu treball amb una durada de cinc minuts.
Difusió del Masterquímica
La difusió dels pòsters es farà en l’exposició al vestíbul de la Diagonal de la Facultat de Química durant
els tres dies esmentats i a través del web de la Facultat (www.ub.edu/portal/web/quimica/comissio-dedinamitzacio-linguistica).

Acceptació de les bases
La participació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Organització:
Comissió de Dinamització Lingüística
Facultat de Química i
Serveis Lingüístics
Amb el suport del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística

